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Ι. Οἱ μὲν οὖν ᾿Αθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ 
ταῦτα ἦσαν. οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ κατεστρέψαντο 

τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, ἐστράτευον καὶ εἰς τὴν 
Φωκίδα. ὡς δ᾽ αὖ καὶ οἱ Φωκεῖς ἐπρέσβευον εἰς 
τὴν Λακεδαίμονα καὶ ἔλεγον ὅτι εἰ μὴ βοηθήσοιεν, 
οὐ δυνήσοιντο μὴ πείθεσθαι τοῖς Θηβαίοις, ἐκ 
τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι διαβιβάξουσι κατὰ θά- 

λατταν εἰς Φωκέας Ἐξλεόμβροτόν τε τὸν βασιλέα 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τέτταρας μόρας καὶ τῶν συμμάχων 
τὸ μέρος. 

Ν Ἁ Α “ Ν ’ 3 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θετ- 
’ 3 - δ. Ν Ν ἴον 

ταλίας ἀφικνεῖται πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαι- 
μονίων Πολυδάμας Φαρσάλιος. οὗτος δὲ καὶ ἐν 
τῇ ἄλλῃ Θετταλίᾳ μάλα ηὐδοκίμει, καὶ ἐν αὐτῇ 

Ὃ. ’ “ 40. Ι 3 Ν 4 τῇ πόλει οὕτως ἐδόκει καλός τε κἀγαθὸς εἶναι 
σ Ἁ 5 ᾽ὔ ς , γ΄ 
ὥστε καὶ στασιάσαντες οἱ Φαρσάλιοι παρακατέ- 

θεντο αὐτῷ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ τὰς προσόδους 
» » , “ ,) “ , ΝΥ ἐπέτρεψαν λαμβάνοντι, ὅσα ἐγέγραπτο ἐν τοῖς 
νόμοις, εἴς τε τὰ ἱερὰ ἀναλίσκειν καὶ εἰς τὴν 
2 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝΘ ΒΕΙΙΈΝΙΟΑ 

ΒΟΟΚ ΓΥἱ 

Ι. Τηῆξ Αὐἰπμοηΐδῃβ δηπα 1,.δοθἀδοιηοηΐδῃϑ, [6 Ώ, ὙΟΙΘ 870 Β.6. 
οἌοουρίεα νι} {Π686 [Ὠϊηρθ. Α8 ἔογ ἴῃ ΤΏΈΡδηΒ, 
δεν ΠΥ Βαδὰ βυράυεα ἴῃς οἰξί68 'ῃ Βοεοῦία ὑῃῈῪ 
τηδᾶς δὴ ὌἼχρεαϊποῃ πο Ρηοςΐβ αῖδο. Απᾶ ψ ἤθη [6 874 5ο. 
Ῥμοοΐίδηβ, οἡ ἱπεὶγ δι4θ, βοηΐ διηραβϑϑδᾶοιβ ἴο [,8ς6- 
ἀδϑίωοῃ δηα εαϊα ὑπαὸ ἀη]685 ἴμ6 1, Δοοαδοιηοηΐδη8 
οαῇλα ἴο ἐμεὶνγ δϑϑιϑῖδησοα ἔπε Υ ψου]Ἱᾶ ποῖ )ὲ 840]6 ἴθ 
ἜΘβϑοδρα γἱε!αΐηρ ἴο ἴΠ6 ΤὭΏΘΡΔΩη5, ἐμογευροη ἴῃς [μᾶςε- 
ἀδθιηοηΐδη5 δεηΐ ΟἸδοτηργοΐυβ, [6 Κκἰπρ, δούοββ ἴο 
Ῥμοοῖς ὈΥ̓͂ 568, δηα ν᾽ ΐμα ἔουγ τερίπηδηΐβ οὗ {πε ὶγ 
ΟὙῺ δηᾶ πε σοΥτβρομαϊησ σοηςηρσοηΐϑβ 1 οὗ {Ππ 4}1165. 

Αὐ δδνουῦ {μῖ8 {ἴτας Ῥοϊγάδηγαβ οὗ Ῥἤδγβα] δ 4180 
αὐτίνοα τοι ΤΏ ΘΒ ΪΥ δηα ργεβεηϊεα Ἠΐπαβ6]} Ὀεΐοτε᾿ 
1Π6 ρσόμογδὶ Ἀ5βου]Υ οὗ ἔπε 1,Δοεαἀδοιμοηΐδηβ. Τ}5 
τῆ8η ψγὲδϑβ ποῖ ΟὨΪΥ ᾿α]ὰ ἴῃ νετῪ Πἰσῇ τορυΐα ἐπγουρὶ- 
ουὐ 4}}1 ΤἬΘΒβαΪγ, μὰΐ ἴῃ ἢΐθ ον ΟἰζΥ ν85 τεραγάςα 
8ἃ5 80 ΒοΟΠΟυΓΑΡΪα 8 τδη {μαῖ, ν ἤδη ἴῃ6 ἢ ΔΥ5Α] Δ }}5 
6}} ἱπῖο ἐδοϊοῃδὶ δἰγίε, ὑπαγῪ ρὰΐ ὑμεὶγ Αοτορο]ἱβ 
ἰπ ἷβ δηᾶβ δπᾶᾷ εηἰγυβίεα ἴο ΐμα [86 ἀπὶγ οἵ. 
γτεςείνίηρ ἴῃ6 γτενεηυ65, πα οὗ ἐχρεπαϊηρ, θοῦ]1 ΤῸΓ 
τε]! ρίουβΒ ῬυγΡροβαβ ἃπᾶ ἴοῦυ ἴῃ δαπιίηϊβιγαϊοη ἴῃ 
ΘΘῃ6ΓΑΙ, 411 ὑπ βϑγη5 ψ ῃ]οἢ ψεΓα ᾿γαβοῦροα ἴῃ ὑπεὶγ 

1 ἘΘΩΣ τορὶτηθηΐβϑ ὰ8 ὑμψο-ὑΠ1γὰ8 οὗ [6 δραγίδη ἅγιην : 
6δοἾϊ οπ6 οὗ {86 4}1168 νγχα8 ὑμδογοίοσα γϑοαυϊγοα ἴο βαπὰ ουῦ {116 
Β8π16 [νδοίϊοῃ οὗ 108 ὑοίλ]} ἔογοοβ. 

3 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

8 ἄλλην διοίκησιν. κἀκεῖνος μέντοι ἀπὸ τούτων 
τῶν χρημάτων τήν τε ἄκραν φυλάττων διέσῳξεν 

3 “ἬἍ Ν φ -“ 3 ,ὕ »»ἷ} 

αὐτοῖς καὶ τἄλλα διοικῶν ἀπελογίζετο κατ᾽ ἐνι- 

αὐτόν. καὶ ὁπότε μὲν ἐνδεήσειε, παρ᾽ ἑαυτοῦ 
προσετίθει, ὁπότε δὲ περιγένοιτο τῆς προσόδου, 
ἀπελάμβανεν. ἣν δὲ καὶ ἄλλως φιλόξενός τε καὶ 
μεγαλοπρεπὴς τὸν Θετταλικὸν τρόπον. οὗτος 

4 ,ΦΨ. ν 34} ᾽ ᾿ ,ὔ 2 οὗν ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν Λακεδαίμονα, εἶπε 
τοιάδε. 

4 Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑμῶν 
ὧν καὶ εὐεργέτης ἐκ πάντων ὧν μεμνήμεθα προ- 
γόνων, ἀξιῶ, ἐάν τέ τι ἀπορῶ, πρὸς ὑμᾶς ἰέναι, 
2.» ’ Ν ς κἊ 3 ζο. ’᾽ ἐάν τὲ τε χαλεπὸν ὑμῖν ἐν τῇ Θετταλίᾳ συνι- 
στῆται, σημαίνειν. ἀκούετε μὲν οὖν, εὖ οἶδ᾽ ὅτι, 
καὶ ὑμεῖς ᾿Ιάσονος ὄνομα" ὁ γὰρ ἀνὴρ καὶ δύναμιν 
ἔχει μεγάλην καὶ ὀνομαστός ἐστιν. οὗτος δὲ 
σπονδὰς ποιησάμενος συνεγένετό μοι, καὶ εἶπε 

δ τάδε: ὍΟτι μέν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἄκουσαν τὴν 
ς ’ ’ Φ ’ 1 ὃ ’᾽ ὰἂ ὑμετέραν πόλιν Φάρσαλον ἃ δυναίμην ἂν παρα- 

’ ΝΜ ’ 9 δὰ ’ Ν στήσασθαι ἔξεστί σοι ἐκ τῶνδε λογίζεσθαι. ἐγὼ 
γάρ, ἔφη, ἔχω μὲν Θετταλίας τὰς πλείστας καὶ 
μεγίστας πόλεις συμμάχους: κατεστρεψάμην δ᾽ 
αὐτὰς ὑμῶν σὺν αὐταῖς τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρατευο- 

[ή ἣ 4 ’ Ψ Ν μένων. καὶ μὴν οἷσθά γε ὅτι ξένους ἔχω μισθο- 
[2 3 ς ’ 4 3. 3 

φόρους εἰς ἑξακισχιλίους, οἷς, ὧς ἐγὼ οἶμαι, οὐδε- 
,ὔ ’ ’ὔ 4 «ε δί ’ θ 3 Ἁ μία πόλις δύναιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι. ἀριθμὸς 

μὲν γάρ, ἔφη, καὶ ἄλλοθεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλ.- 

1 Φάρσαλον Μδ 5. : 6]. Ὀγδοϊεοί, ζο]ονηρ ΒΟ ον, 

4 



ΗΕ ΓΕΝΊΟΑ, ΥἹ. τ. 2-ς 

Ιανγβ. Ἀπᾶ ἢ ἀϊά, ἴῃ ἔδοῖ, υ86 [686 ἔπ πα8 ἕο ριδγα 874 κ.ο. 
' ἢ]λ6 Δογορο δ δμα Κααρ {ἴδ 8δΐαε. ἴογ θείη, δηά [ἰΚε- 

ννἶβα ἴο δατηϊηϊβῦοσ [εἰν οὔμεν δῇδίγβ, γεηεγίηρ ἔμ θτὰ 
8 ᾿ϑοοουηΐ γααυΐγ. Απᾶὰ ψβθΏθνα ὑΠοτα ψγ͵Ὑὰ8 ἃ 
ἀεἤοϊτ ἢ6 τηδάβ ἰδ Ἃρ ἴτοτα ἢἷβ οὐῃ ργίναϊς ρυγΓβα, 
Δα ὙΠ ΠΘΠΘνΟΥ ἴθογα νγᾶβ ἃ βΌΡ]5 οὗ τονε Πα 
Ῥαϊα Βίνηβοὶ ὕδοῖκ. Βεβίάθϑβ, 6 νγὰβ μοβρίζδθ]α δηᾶ 
ταλρηϊδοοηῦ, αἴτεῦ ἴη6 ΤὨ ββα] δὴ τηᾶπηθσ. Νοῦν 
ψΉΘη {15 τηδη Δἰγνοα δ 1, δοεαάδειηο ἢδ βροκα 
85 ΤΟ]]ΟΒ : 

“Μεη οὗ ],δοεάδειηοπ, 1 δὰ γὙόοὺγ ἀϊρ]οταδίίς 
δϑεηΐ δῃᾶ “ βΡεποίδεϊοσ, ἢ ἃ5 4}1 ΤΥ δησδβϑίουβ ἢδνε 
βεδθὴ οἵ νϑοιη γα αν ΔὴΥ Κηον]εάρα; [1 ἐποτο- 
ἔοτε ἄδοτῃη ἰΐ ργορεσ, 1 1 ἂπὶ ἴῃ δὴν αἰ ου]ῦγ, ἴο 
σοῖὰθ ἴο γοι,, δῃᾶ ἰζ δὴν τοῦθ ]ς 5 ραυμαυίηρ ΓῸΓ 
γοὰ ἴῃ ΓΏαββαὶν, ἴο τᾶκα ἰδ πον ἴο γοῦυ. Νον 

᾿ γοὺὰ 8150, 1 διὰ ΨΕΥῪ ϑδυγε, οὔἴἴδη θδῦ ἴῃ Ὡδῖηδ 
Ι οὗ ψ450ῃ.3 βροόίβῃ, ἔοῦ ἴΠ6 τπῆδὴῃ ἢδ5 ργϑαῦ ῬΟΨΕΥ 

ἈΠ ἰς ἴδτωου8βΊΎ ΤῊΪ8 τηδῃ, δεν οοποϊυάϊηρ ἃ 
ἴσυαοα ψἱἢ ΤΥ οἰΐγ, δα ἃ τιϑοῦϊππρ ὙΠ τὴς δπάᾶ 

' ΒΡΟΚε 85 ἔθ]]ονβ: “ Ῥοϊγάδιηδβ, ὑπαὺ 1 οου]ᾶ τίη 
ΟΥΕΡ γοΟὺ εἰΐγ, ῬΏΔΥΙβαΙ 5, ονε δραϊηδὶ [5 ψ}}], 
γοι ΤΩΔΥ σΟποΪας το ἴῃς [Ὁ] ονίηρ ἔδοϊβ. Υου 
Κπονν, Πα 584, “ὑμαὶ 1 ἢᾶνε 85 8}1165. {πῸ6ὶ ρστεαῖει 
ΠΌΤΩΡΟΣ δηάᾶ ἴδπε ἰαγρέβι οὗ 6 οἰϊ168 οὗ ΤΉΘϑϑαὶγ ; 
δηά [1 βυραυεα Ποῖ ἤθη σοὺ ψετα ψ } ἴῃ δι ἴῃ 
ἴπ6 614 δραϊηδῖ 6. ΕἸγ ΠουΏΟΓα, γοι ΔῈ ΑΥΑΓῈ 

.-. ἰΠδᾶῦ 1 ᾶνα τγδῃ οὗ οὔδποσ βἴαϊεβ 88 θυ δ Υ68 ἴο 
[6 πυτηροῦ οὗ 5ἷἰχ [ῃπουκδηά, νι νοι, 88 1 τηϊπκ, 
ὯΟ οἷν σορυ]ᾶ ΘΑ }]γ οοπΐεπμα. Α5 ἔοῦ πυτηθοΥβ, ἢδ 
β8ἰ4, “ οὗὨ οουγβε 88 σγεδῖ ἃ ἔοσοβ τηΐρῃῦ τηδγοῖὶ ουὲ οἵ 

τω 
1Α {016 οὗ ΒΟΠΟΌΓΡ γγΪο ἢ ασϑθκ βὑαῦθϑ οὔὔθη ρζᾶνο ἴο 8} 168 

σ0 δᾶ τοηαογαα ὑῃθηὶ βουνὶοθ. 
5 Τγγχδηῦ οὗ Ῥδογδθ, 8 οἱ ἴῃ βου ἢ- ϑαβύθσῃ ΤΉ ΘΒΒΑΙΥ. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

θοι' ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα 
Ἁ » ’ ΝΜ κνν ς ’ 

τοὺς μὲν προεληλυθότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει, 

τοὺς δ᾽ οὔπω ἀκμάζοντας. σωμασκοῦσί γε μὴν 
, γ.,. 2 9.) ἢ 9.»ϑ. 2 ΟΝ 

μάλα ὀλίγοι τινὲς ἐν ἑκάστῃ πόλει: παρ᾽ ἐμοὶ δὲ 

οὐδεὶς μισθοφορεῖ, ὅστις μὴ ἱκανός ἐστιν ἐμοὶ ἴσα 
πονεῖν. αὐτὸς δ᾽ ἐστί, λέγειν γὰρ χρὴ πρὸς ὑμᾶς 

3 “ Ν Ὁ [4 Ν 3 
τἀληθῆ, καὶ τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως 
φιλόπονος. καὶ τοίνυν τῶν παρ᾽ αὑτῷ πεῖραν 
λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν’ ἡγεῖται γὰρ σὺν 
τοῖς ὅπλοις καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν πῃ 
στρατεύηται. καὶ -οὗς μὲν ἂν μαλακοὺς τῶν 
ξένων αἰσθάνηται, ἐκβάλλει, οὺς δ᾽ ἂν ὁρᾷ φιλο- 

’ ’ Ν Ν Ἁ ᾽ πόνως καὶ φιλοκινδύνως ἔχοντας πρὸς τοὺς πολέ- 
’ λ 

μους, τιμᾷ, τοὺς μὲν διμοιρίαις, τοὺς δὲ τριμοι- 
ρίαις, τοὺς δὲ καὶ τετραμοιρίαις, καὶ ἄλλοις 
δώροις, καὶ νόσων γε θεραπείαις καὶ περὶ ταφὰς 
κόσμῳ" ὥστε πάντες ἴσασιν οἱ παρ᾽ ἐκείνῳ ξένοι 
ὅτε ἡ πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τε βίον 
καὶ ἀφθονώτατον παρέχεται. 

᾿Επεδείκνυε δέ μοι εἰδότι ὅτι καὶ ὑπήκοοι ἤδη 
αὐτῷ εἶεν Μαρακοὶ καὶ Δόλοπες καὶ ᾿Αλκέτας 
ὁ ἐν τῇ Ἤπείρῳ ὕπαρχος: “Ὥστε, ἔφη, τί ἂν 

Δ ’ 3 ς ’ Ὁ, ς ΄ὰ 4 

ἐγὼ φοβούμενος οὐ ῥᾳδίως ἂν ὑμᾶς οἰοίμην 
καταστρέψασθαι; τάχα οὖν ὑπολάβοι ἄν τις 
ἐμοῦ ἄπειρος" Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρα- 

’ . Ἁ ’ Ψ Ἁ ’ ον 
τεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους; ὅτι νὴ Δία τῷ 
παντὶ κρεῖττόν μοι δοκεῖ εἶναι ἑκόντας ὑμᾶς 

[ο ἌΝ , θ θέ μᾶλλον ἢ ἄκοντας προσαγαγέσθαι. βιασθέντες 
} ς -“ὉῪὟἮ 3. ἃ ’ Ψ ’ 

μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἂν βουλεύοισθε ὅ τι δύναισθε 
ς 

-τἰὐππαπ. “ἀπππσσσσπ σπὐϑσιδυ θα ὅδυπδισπυππαδδι, ἴδπωσν.............ὄὕψΨγζὅϑὃ0Ζ0κ0.0ϑὍὦὕ.ὕ. .ὕ.β..---ὕ0ὃ0.0Χὃ00Ὁ.(ἀ΄ἀπὰὸῦσ ,4...-.---Ξ-Ξ-ὦ-ὦ-ὄ-ὄ-ὄ-ὕ-ἰὦὦ΄΄΄ὄὄὄὄ-ὄὄὄὄὄ “Ὡῳῳὦ«ὦὦἃ.ὄ Ὅτ ὦ ὦἃ΄[οὸ΄ὸὃἢὃ»ἥ,"!Ἵ; ..... ὁ ὃθὃ6ὅ0ὃ[ὅὅΌἧΕΡἧ5ᾷΤἨ;σὈ. . ... 



ἨΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΓΥἹ. τ. κ-} 

Βοόυὴδ ΟἾΠΕΙ Οὐζγ 8150 ; θυ δύτηΐθβ τηδάδ ὕρ οὗ οἰ ΖΘ 5 814 κα. 
᾿πο]υαᾶς τθη Ψ»ῆΟ ἃγὰ ἰτεδαν δανδησεᾶ ἴῃ γεᾶγϑ δηάᾶ 
οὔμοῦβ κῆο δᾶνα ποῦ γεῖ σοτηεα ἴο ὑΠεὶγ ρῥυίπλθ. Εαγι οΥ- 
ΤΩΟΓΘ, ἰῃ ΘΥΘΓΙῪ ΟΕ ΝΕΥῪ ἴδνν τηθῃ ἰγαίη ἐποὶν Ὀοα[65, 
Ῥυΐ διμοῃρ' ΓΩΥ͂ ΤΔΘΓΟΘΠΔΙ65 ΠΟ ΟΠ6 567 68 0}]655 Πα 
15. 40]6 ἴο δῃάυ γα 85 βενεῦα [0115 88 1 χηγϑβοὶ ἡ Απᾶ Πα 
ἈΠ τα561--- ἴον 1 τηυδῦ 61} γοι {πε ὑγυΐῃ-- 18 ἐχοθεαϊηρ]ν 
βἴγοηνσ οὗ Ὀοᾶαγ δπά ἃ Ἰονεὺ οὗ ἰο1}] θεβίάεβ. [Ἱπάδεὰ, 
Ὧ6 τηᾶῖκαϑ ὑτίαὶ ΘΝΕΥῪ ἄδγ οὗ ἴῃ6 τηθη ἀπά6 γ᾽ ἢ ΐτΩ, [ον 
ἴῃ [1] δύτηουν ἢς δα 8 ἔπεμ, θοϊΪἢ οὐ ἴδε ρᾶγδάε- 
στουπα δπᾶ ἤθη ανοῦ ἢ6 15 Οἢ ἃ οδιηρδῖστι ΔΎ ΠΕΓΕ. 
Αμπᾶ ὙΠΟΙΏΒΟΟΥΘΙ δυηοηρ ᾿ΐ8 ΤΟΥ  ΠΑΣ65 ἢς ἢπας ἴο 
ν"»εὲ ψεδκ]ὶηρβ ἢς οδδὶβ ουὖ, θαῦ ψΒΟΙΏΒοΟνο 6 5665 
ἴο θὲ ἴοπᾶ οὗ [οἱ] δηά ἰοπᾶ οὗ [ῃς ἀδῆρεογβ οὗ ννᾶγ 
ἢς τονδγαβ, βδοῖὴς ἱῦἢ ἀου}0]6 ραν, οὔ 8 ψ ἢ ὑπ ρ]6 
ΡΑΥ, οἴβεῖβ ὄἌνθὴ νὶτ αυδαγυρ]α ῬΑΥ, δπὰ ψ ἢ ρἹ ΗΚ 
Ὀεβίά65, 88 γγ6}} δ σι σᾶγα ἴῃ βίο κηθ85 δηα τηδρ- 
πίβοθποσ ἴῃ Ὀυγίαὶ ; 50 ἐμαὶ 4}} {πῃ Σγουσ δ 65 ἴῃ ἢΪ5 
δογνίοα Κποὸν ἰπαῦ πη 8] ργοννε88 550 768 ἴο ἴῃετ ἃ 
᾿|ἴε οὗ στεαϊεβδὺ Ποποὺῦ δηα δρυπάδησα. 

“6:6 ροϊηϊεα ουἱ ἴο τηθ, ἔυγίπεον, δἰ πουρἢ Ἰ 
Κπὸνν ἰζ Ὀεΐογε, ὑπαῖ ἢδ δ᾽γεδαγ δα δ8 βιι)]εοῖβ ὑΠ6 
Μαγδοΐδπβ, ἴῃ 6 1)ο]ορίδηβ, )ηα ΑἸςεδῖδβ, πὸ στΌ]Ὲν ἴῃ 
Ἐρίγυς5. “ΤΠοτγεΐογε, ἢ 5814, “νυν παὶ πᾶνε 1 ἴο ἔξαν 
δὲ 1 5Θῃου]α ποῖ ἐχρβοῦ ἴο βαῦθάιια γοὺ δαβὶγὶ Τὸ 
"ε 5016, ὁθ6 ΨψἘῃο αἷα ποῖ ΚΠΟΥ͂ τὴς τηὶρῃΐ ρεγμδ 08 
γτεϊοτγ, “ΤὭεδη ΨὩΥ 40 γουὺ αεἸΑΥ, ἰποϊεδα οὗ ργοβεουῖ- 
9 γοῦν σἀπηραὶρη δραϊηϑδὺ ἴπ6 ΡΠ ΑΓΒα] Δ 5 δ οπςῈ ἢ 
Βδοδυβθ, ὈΥ Ζευϑβ, ἰὃ 866 πὶ ἴο τηδὸ ἴο "ὲῈ δ᾽ ορεῦῃεγ 
μεῖζεγ ἴο Ὀγίπρ γοι ον ἴο ΤΩΥ̓ 5146 ψ] ]]]ρῚγ ταῦῃον 
τΠΔὴ ἀν] ρὶγ. Εον 1 γοὺ ψγογα οοηδβίγαϊ θα ΟΥ̓ 
ἴοτες, γου, οα ἴῃς οπε ἢδηᾶ, νψου]α Ὀ6 ρ]απηΐηρ νῆδῖ- 
νον ᾿αττὰ γοὺ Τςου]α ἀραϊπδῦ πη6, ἃπα Ϊ, οἡ 16 οἴου, 

{ 



᾿ς ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ 

κακὸν ἐμοί, ἐγώ τ᾽ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσθενεστάτους 
βουλοίμην εἶναι" εἰ δὲ πεισθέντες μετ᾽ ἐμοῦ γέ- 
νοισθε, δῆλον ὅτι αὔξοιμεν ἂν ὅ τι δυναίμεθα 

8 ἀλλήλους. γιγνώσκω μὲν οὖν, ὦ “Πολυδάμα, ὅτι 
ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει" ἐὰν δέ μοι φιλι- 
κῶς αὐτὴν ἔχειν παρασκευάσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι, 
ἔφη, ἐγὼ μέγιστόν σε τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι μετ᾽ ἐμὲ 
καταστήσειν' οἵων δὲ πραγμάτων τὰ δεύτερά σοι 
δίδωμε ἄκουε, καὶ μηδὲν πίστευέ. μοι ὅ τι ἂν μὴ 
λογιζομένῳ σοι “ἀληθὲς φαίνηται. οὐκοῦν τοῦτο 
μὲν εὔδηλον ἡμῖν, ὅτε Φαρσάλου προσγενομένης 
καὶ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων πόλεων εὐπετῶς ἂν 
ἐγὼ ταγὸς Θετταλῶν ἁπάντων κατασταίην" ὥς 
γε μήν, ὅταν ταγεύηται Θετταλία, εἰς ἑξακισχι- 
λίους μὲν οἱ ἱππεύοντες γίγνονται, ὁπλῖται δὲ 

9 πλείους ἢ μύριοι καθίστανται. ὧν ἐγὼ καὶ τὰ 
σώματα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ὁρῶν οἶμαι ἂν 
αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι ἔθνος 
“ὁποίῳ ἂν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. 
πλατυτάτης γε μὴν γῆς οὔσης Θετταλίας, πάντα 
τὰ κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν ἐστιν, ὅταν ταγὸς 
ἐνθάδε καταστῇ" σχεδὸν δὲ πάντες οἱ ταύτῃ ἀκον- 
τισταί εἰσιν" ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέ- 

10 χεῖν τὴν ἡμετέραν δύναμιν. καὶ μὴν Βοιωτοί γε 
καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι Λακεδαιμονίοις πολε- 
μοῦντες ὗ ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι: καὶ ἀκολουθεῖν 
τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐμοί, ἂν μόνον ἀπὸ Λακεδαιμονίων 
ἐλευθερῶ αὐτούς. καὶ ᾿Αθηναῖοι δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
πάντα ποιήσαιεν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέ- 

Δ Ονυογ-ἰογα, 8 Τ᾽ ΘΒΒ4)} δὴ 010]6. 
8 ΤΗδγοίοσθ ΤΉΘΒΒΑΙΥ Ὑγ88 ζϑτηΟΙΒ ἔοΣ 108. οαναῖγν, δηα ῥὑγο- 

ἀυορα Βορ]Ἰῦ68 4180 (866 δΌονθ) ; Ὀπύ ρο]8808--- ΒΣΟἢ ΘΓ δὖ 
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ΗΕΙΙΈΝΙΟΑ, ΨΊ. τ. γ-τὸ 

βῇου]α Ὀδὰ νναπίϊηρ ἴο Κααρ γοὺ 88 γγεᾶκ δ8 1 οου]ά ; 814 5.6. 
υῖϊ ᾿ἢ 1 ψὰ8 [ῃγουρσὴ ρεγβθυδδίοη ἔπαὺ γοὺ Ἰοϊπεα 
ψ ἢ τηδ, ᾿ὖ 15 οἷθαγ {πὸ 6 βῃουϊἃ δᾶνδηςθ ὁπ6 
δι οί ΠΟΥ 5 ἰηζογεϑίβ ἴο ἴπ6 Ρεϑὶ οὗ οὔῦ Δ0}}ὺ. Νον. 
ΙΚπον, Ροϊγαδηηδβ, ἰμαὺ γουγ οἰὮΥ ἸΟΟΚ5 ἴο γου, πᾶ 
1 γοὺ τρᾶκε Ποὺ ἔπ ΕΠαΪγ ἴο τὴ 1 ῥγοπηῖβα γου, Π6 
5816, “ἴπδῦ 1 Ψ1] τρὰκα γοὺ ἴΠς6 ρστγεαϊοβὶ, παχὺ ἴο 
τηγϑβεϊΐ, οὗ 41} [ῃ6 τζδθηῃ ἴῃ ὄσγεεςα; δῃα ψηδῦ ΤΆ Π ΠΟΥ 
οὗ ἔογΐαπο ἰδ 156 ψθεγεῖη 1 ΟΠ γοὰ [Πὰ ϑβεσοπα 
Ρΐδεοθ, δῦ ἴσου τη6, 8η4 Ὀε] αν ποίπίηρ ἰδὲ 1 587 
Ὁ}]6585 ὉΡΟῚ ΘΟΠΒΙ ἀδγαίίομ 1Ὁ ἀρρθᾶσβ ἴο γοιὺ {τπα. 
ΝΕ], ΛΠ δ, {15 15 ρ]αΐη ἴο υ5, ἰδαῖ 1 ῬὭδγβαὶβ ἀπα 
Π6 οἰ1ε5 ψ ἢ] οἢ ἅτ ἀερεπάδπῦ ὕροη γοὺ Βπου]α ὑὲ 
δΔαάςα ἴο ΤΥ ροόνεῦ, 1 οου]α Θαβ]γ Ὀξοοταα Ταριδ ἢ 
οὗ 411 ἴῃς ΤἬ 6554] }1}84η5 ; δηά, {γί Πογ, {μὲ ψ ὨΘΏΘΥΟΓ 
ὙΠ ΕΒ5Ά]}Υ ἰδ ΠΟΘΙ 4 Ταραβ, ΠΕΡ ΠΟΒοΙΏ η διηουηΐ ἴο 
βὶχ ὑπουβϑῃηα δηα τόσα ἤδη ἴδῃ ἘΠπουβδπα θῇ ὈΘΟΟΤη 6 
Βορ] ϊζε5. Απάνβεη 1 5ες ροϊῃ πεῖν θοά 65 δηᾶ ὑπεὶγ 
ΒΡῈ 5ρίτὶξ, 1 Ἐκ ὑπαὶ 1 ὁπα δῃμου]ᾶ ἢδπᾶ]ς ὑμεμὰ 
τσ αγ, [ποτὰ ψουἹᾶ ΡῈ Πο ρθορὶε ἴο ψῃοτα {πε ΤῊ Θ65- 
5818 5 ψοῦἹὰ αἀεῖρη ἴο Ρὲ βυῦ)]εοῖ. Αραΐῃ, ψ ἢ ]]α 
ΤΏ ΕΒ5Ά}Ὺ 18 8Δὴ ἐχοθθα! ρῚν ἢδϊ Ἰαπά,2 411 [6 ρβορ]εβ 
Τουπα ἀρουΐ δε βυβ)εοῦ ἴο ΠΕΡ 85 Β00ὴ 8ἃ5 ἃ ΤἈΡῈΒ 
5 65. Δ} 15}ῃ6α ἤσοΓα; δηᾶ δ]τηοβὺ 4} γῇῆο ἄννο]] πῃ τ 656 
ΠΕΙρἢ ουσίπρ Τερίομβ ἃγ6 Ἰδνο]  Π-ἸηΘ, 50 ὑμαῦ ἰὉ 15 
ΚΕ Ιγ ἰδὲ οὐγ ἔογοθ ψου]Ἱὰ μὲ ἔδυ βυ ρευΐου ἴῃ ρα] αβὺϑ 
α'5ο. Εὐτγίμοτγιηοτο, ἴῃ Βοροιδηϑ5 δηα 41} {π6 οἴ δυβ 
ΨΏΟ 8416 δὖ νδὺ νἱτἢ ἴΠς [δος δοιμοηΐδηβ ἃΓῈ ΤΩ 
811165, Δα ὑΠ6Ὺ δα ΓΕΔΑῪ ἴο )ὲ ΤῊΥ ἔο]]ονγεσβ, ἴοο, ἰἢ 
ΟὨΪΥ [ ἔτες ὑπϑῖὰ ἔγουλ ἴῃ6 1,ϑοβαδοιηοπίαμβ. ΤῊΘ 
ΑὐΒεπίδῃβ 4150, 1 Κπονν νΕΥῪ νν6]], ψου]α ἀο δηγίηΐϊην 
ὉΠοὴν Ὀαβὺ ἱπ ἃ του σῇ οοπηύγΥυ---οου]Ἱα ἡθυθγῦῃ61688 θ6 ορίαϊποά, 
δεοῦ ὑγρ68, ἔγοπι ὕΠθ τηουηΐδίηουβ τορίοηβ το δαϊοϊηοα 
ΤΉΏΘΒΒΑΙΥ δῃὰ ψγοσθ ᾿ἸἸΚ ΪνῪ ὅο Ὀθοοίηθ δυδ)]θοῦ ἴο Ὠΐπλ (866 
ὈΘ]ον). 
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σθαι" ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἄν μοι δοκῶ πρὸς αὐτοὺς 
’ , , δ Ν 'ξ -᾿ ᾿ φιλίαν ποιήσασθαι. ' νομίζω γὰρ ἔτι ῥᾷον τὴν 

’ “ 

κατὰ θάλατταν ἢ τὴν κατὰ γῆν ἀρχὴν παρα- 
λαβεῖν ἄν. 

’ ’ ’ 

Ε δὲ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει, ἔφη, καὶ 
ταῦτα. ἔχοντες μέν γε Μακεδονίαν, ἔνθεν καὶ 
᾿Αθηναῖοι τὰ ξύλα ἄγονται, πολὺ δήπου πλείους 
ἐκείνων. ἱκανοὶ ἐσόμεθα ναῦς ποιήσασθαι. ἀν- 
δρῶν γε μὴν ταύτας πληροῦν πότερον ᾿Αθηναίους 
Δ ς “Ὁ ἘΞ. [ον ’ 7 . 

ἢ ἡμᾶς εἰκὸς μᾶλλον δύνασθαι, τοσούτους καὶ 
τοιούτους ἔχοντας πενέστας; τούς γε μὴν ναύτας 
τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους εἰκὸς εἶναι 

4 3.ϑΝ " ’ὔ’ .» σι 4 ’ 

τοὺς δι’ ἀφθονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμποντας 
Δ» ’, ᾿ δ; - κ᾿. ς . ΚΝ 
ἢ ᾿Αθηναίους τοὺς μηδ᾽ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν 
μὴ πρίωνται; καὶ χρήμασί γε εἰκὸς δήπου ἡμᾶς 

“ Ἁ : ἀφθονωτέροις χρῆσθαι μὴ εἰς νησύδρια ἀποβλέ- 

ποντας, ἀλλ᾽ ἠπειρωτικὰ ἔθνη καρπουμένους. 
πάντα γὰρ δήπου τὰ κύκλῳ φόρον φέρει, ὅταν 
ταγεύηται τὰ κατὰ Θετταλίαν. οἶσθα δὲ δήπου 
ὅτι καὶ βασιλεὺς ὁ Περσῶν οὐ νήσους ἀλλ᾽ ἤπει- 

ρον καρπούμενος πλουσιώτατος ἀνθρώπων ἐστίν" 
ὃν ἐγὼ ὑπήκοον ποιήσασθαι ἔτι εὐκατεργαστό- 
τερον ἡγοῦμαι εἶναι ἢ τὴν Ἑλλάδα. οἶδα γὰρ 

“4 Ἁ 3 “-“ 3 ’ Ν ."Ν ΄΄ 

πάντας τοὺς ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς μᾶλλον 
) 

δουλείαν ἢ ἀλκὴν μεμελετηκότας, οἷδα δὲ ὑφ᾽ 
“ ’ “Ὁ ἽΝ ’ 3 ’ . Ἁ οἵας δυνάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβάσης καὶ 

3.» ᾽ 3 »-“ 3 ’ 7 

τῆς μετ᾽ ᾿Αγησίλάου εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς. 
ον ΄ν Ἁ Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἐγὼ ἀπεκρινάμην 

Ιο 



ΗΕ ΈΝΙΟΑ, ΡΥ]. 1. 10-2 

ἴο ὈΘοοΙὴδ 411165 οὗ οὐγδ, θυΐ 1 ἄο ποῖ {πίηῖκ ἰῦ Ὀδοὺ 374 πιο. 
ἴο 65 5} ἃ ἔπ] μα ϑρ νι ὑπ εῖὰ ; ἴον 1 Ρε]ϊενα 
ὑπαὶ 1 οου]ᾶ οὐίδίῃ δτωρίτα ὈΥ 56 Ἔβνθῃ τ ΟΥ6 ΘΔ] 
ὉΠ8ὴ ΌΥῪ Ἰδπα. 

“«ς Τὸ 56ε6 ψῃοῦμο  ΤὨΥ͂ οδ]ου]αϊίοπβ ἀγα ΓΘΆΒΟΠΔΌ]ς; 
Π6 54, “ σομπβδίαεσ πδβα ροϊπίς αἷδϑο. ὙΠ Μδοο- 
ἄἀοηία ἴῃ οὐν Ῥοββεββίοῃ, ἴπῃ6 ρῖδος ἔγοτη νυν ϊοἢ ὑπὸ 
Αὐδεπίδηβ σεὺ {πεῖν προσ, γα 58}4}1] οὗ οουγβε Ὀ6 
ΔΌΪ6 ἴο Ἴσοπδίγαοι ΤᾺΣ ΤΟΓῈ 508 ἴδῃ ἔῆεγ. Αραίΐῃη, 
ψἢῸ ἃγὰ ᾿ἰκαὶγ ἴο "ὲ Ὀεΐξεν 8016 ἴο ΒΌΡΡΙΥ {μ686 
5}ῃ105 νι τχθη, ἔπε ΑἸ Θηΐδηβ ΟΥ̓ ΟΌΓΒΕΙν65,  ΠῸ 
Πᾶνα 80 ΤΏΔΩΥ δβογίβ οὗ 850 δχο}]θηῦ ἃ βοΐ δ Απᾶ 
Ποὺ δῖα ᾿ἰκοὶγ ἴο Ὀ6 Ὀεΐξζεν 80]6 ἴο τηδἰηΐδίπ {Π6 
58 11 0Γ8, ὸ, ὅὕὴο ΟἹ δοἪοοουηΐ οὗ οὔῦ δυπμάδπος ὄἐνθὴ 
ἢν σογῃ ἴο Ἔχροτῖ ἴο οἵἴδιον Ἰδη8, οὐ 116 ΑἸ ἴδ 8, 
γγῃ0 Πᾶνα ποῦ Ἔνθ 6 ΠΟΙΡὮ ἴον ὑΠΘλβαΪν 5 ἅΠ]6855 ὑΠῸῪ 
Ὀὰγ τὺ ἸΤΠεη 88 ΤῸΣ ΤΌΠΟΥ, Μὰ βγεῖ δῃου!α ΡῈ 
ἸΚΕΙΥ ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ ἃ ρτοαῖεῦ δρυπάδηςς οὗ ἰΐ, Ὁ να 
8ῃου ἃ ποῖ Ὀὲ Ἰοοκίῃρ ἴο ᾿10}16 5] αης ΤῸΓ ΟἿΓ Τ6- 
γσϑηυα68, θυΐ ἀτγανῖηρ ρου ὑΠ6 τεβϑουτοθβ οὗ ρεορίθϑς 
οὗ τῆς οοπίϊπεπῦ. ΕΣ οὗ σουγβε 411 ψῆο δῇα τουπά 
δροιυΐ 8 ΡΔΥ ἐγ θαΐε 88 5000 ἃ8 Τ᾽ ΘΒ5Δ]Υ 18 ὉΠ6ΘΥ ἃ 
Ταρυ8. Απᾶ γουῦ σεαγίδί ]γ Κπὸν {Πδῦ [Ὁ 15 ὈΥ ἀτανηρ 
ὍΡΟΙ [ἢ ΓΕΒΟΌΓΟΩΒ, ποῖ οὗ ἰ5]4 45, υυΐ οὗἉὨ ἃ σοπιϊπεηΐ, 
{πὶ [6 Κίηρ οὗ ἴῃ6 Ῥεγβίδηβ ἰ56 6 στἱομοοὶ οὗ 
τηογίδ]ς ; δηᾶ γεὺῦ 1 {π΄ηὶς ὑπᾶῦ ἰδ ἰ5 ὄνεπ δδϑίθυ ἴο 
τοάυοε δίπι ἴο βυρ)]θοϊίου πᾶ ἴο γτεάυος Οατεεοα. 
Ἐοὸγ 1 Κπονν ὑπαῦ Ἔνευυθ οαν ἔμπεσε, βᾶνα Οὴ6 Ὀεύῦβοη, 
185 ὑγαϊπεα Πϊτηβεὶ ἢ ἴο βεγνιϊὰαθ τὰν ἔπη ἴο 
Ργόνγεβ8, ἃΠα 1 Κπον ψδῦ τ ηη6 Ὁ οὗ ἔογοαθ ἰὑ νγ88--- 
ον ὑμᾶὺ ψῃΐϊο ἢ ψεπΐ ἃρ ν᾿ Ογσγὰβ δηα ὑμαὺ ψῃ]οἢ 
ψοπῦ ἃρ ΨΠΠ Αρεβι]δυβ---ἰπδὲῦ Ὀγουρῇῦ ἴῃς Κίπρ ἴο 
δχιγοση 6 5.᾽ 
“Νον ἴπ ἄπϑνεῦ ἴο ὕπεβα βἰαϊθιηθεηΐβ 1 τερ]εὰ 

[1 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

᾽ὔ 

ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἀξιόσκεπτα λέγει, τὸ δὲ Λακε- 
δαιμονίοις ὄντας φίλους ἀποστῆναι πρὸς τοὺς 

Ἁ Ν “δῷ “ 

ἐναντίους, μηδὲν ἔχοντας ἐγκαλεῖν, τοῦτ᾽, ἔφην, 
ἄπορόν μοι δοκεῖ εἶναι" ὁ δ᾽ ἐπαινέσας με καὶ 
εἰπὼν ὅτι μᾶλλον ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος 

" 3, ἢ ’ Ν ς κα ,) 3 δι 
εἴην, ἐφῆκέ μοι ἐλθόντι πρὸς ὑμᾶς λέγειν τἀληθῆ, 

΄-Ὁ ὃ: κέ 

ὅτι διανοοῖτο στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ 
πεισοίμεθα. αἰτεῖν οὖν ἐκέλευε βοήθειαν παρ᾽ 

“ ’ ΄ο ΄ 

ὑμῶν. Καὶ ἐὰν μὲν θεοί, ἔφη, διδῶσιν ὥστε σε 
πείθειν ἱκανὴν πέμπειν συμμαχίαν ὡς ἐμοὶ πολε- 

ζω .} ’ 

μεῖν, ἄγ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ χρώμεθα ὅ τι ἂν ἀπο- 
βαίνῃ ἐκ τοῦ πολέμου: ἂν δέ σοι μὴ δοκῶσιν 
φ θ Ὁ 3 Πὸ 3 ’ λ Ἁ ὃ ’ 

ἱκανῶς βοηθεῖν, οὐκ ἤδη ἀνέγκλητος ἂν δικαίως 
[ρῚ ᾽ὔ [4] 

εἴης εἰ τῇ πατρίδι, ἥ σε τιμᾷ, καὶ σὺ πράττοις 
τὰ κράτιστα; 

᾽ὔ ν᾽ Ἁ ο 

Περὶ τούτων δὴ ἐγὼ ἥκω πρὸς ὑμᾶς καὶ λέγω 
᾿ ς ε»" 

πάντα ὅσα ἐκεῖ αὐτός τε ὁρῶ καὶ ἐκείνου ἀκήκοα. 
’ Ψ » φ » ’ καὶ νομίξω οὕτως ἔχειν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, 

εἰ μὲν πέμψετε ἐκεῖσε δύναμιν, ὡς μὴ ἐμοὶ 
μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις Θετταλοῖς ἱκανὴν 

ΐ “" Ν 3 ΄ 

δοκεῖν εἶναι πρὸς ᾿Ιάσονα πολεμεῖν, ἀποστήσονται 
}] “Ὁ 4 ’ “ “Α'ὦ" Ψ Ἁ αὐτοῦ αἱ πόλεις" πᾶσαι γὰρ φοβοῦνται ὅποι ποτὲ 

, ς -“ 3 Ἁ ςι- 3 »Ὶ 

προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρὸς δύναμις. εἰ δὲ νεοδα- 
μώδεις καὶ ἄνδρα ἰδιώτην οἴεσθε ἀρκέσειν, συμ- 
βουλεύω ἡσυχίαν ἔχειν. εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι ὃ πρός 
τε μεγάλην ἔσται ῥώμην ὁ πόλεμος, καὶ πρὸς 

1. θεοί (οὐϑῦ : σοί Κο]. ἢ ΜΗ5. 
3 εἰ Μαάνὶρ: ἐν ΜΆ5.: ἐν τῇ πατρίδι... καὶ οὗ πράττεις 

Καὶ. 
8 Οἱ Ὀν ΜΝ. Β : Καὶ. Ὀτγδοϊοῖβ. 

. 12 



- ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΥΙ. 1. 132-15 

ὑπαὶ ψἢ]6 [6 οΟΥΠΟΥ πλαΐξουβ νν οἢ ἢδ τηδη οη δα 874 κ.ο. 
γγοΓα σου σΟΠΒ ἀοσίηρσ, πενοεσῦθμ6 1655 ἔῸΣ Ρεορ]α ν]}]ο. 
νγοτα ἔγεπαβ οὗ ἴῃς 1,δοεαἀδοιηομπίδηβ ἴο βθοθᾶς δηα 
80 ονδϑνὺ ἴο ὑμεῖγ δῃθβλῖθβ σι πουῦ Πανὶπρ ΔΠΥ οἤᾶγρα 
ἴο Ὀτίησ ἀραϊηβὶ ὑπετη---ἰ ηϊ85, 1 5814, βεεμθα ἴο τὴξ 
ἴο Ὀ6 ἱτηργαοϊςδῦ]6. Ηδ ἐπμεγεῦρομ, δἔθευ οοτὰ- 
ΤΑ ΘΠ ΘΐΩρ᾽ τη6 ΔΠη4 δβαγίηρ ἰΠδΐ ἢδ τηυϑὺ οἸἰπρ ἴο τη6 
ὕΠ6 τηοῦα Ὀδοδυβα 1 νὰ8 ὑπαὶ "βοτῖ οὗ ἃ τηδῃ, ρεῖ- 
ταϊζδα τὴθ ἴο οομα ἴο γοῦ δἃπα 540 {πε ἰγυῖΐὶ, {Πᾶῖ 
6 νγᾷϑ ᾿ηϊεπαϊηρ ἴο ἁπἀεγίακα ἃ σδιραὶρ ἀραϊηϑδῦ 
ἴῃς ῬἢΔΥβα ἰδης 1 ννε αἰά ποῦ γ1ε]α ἴο τ. ΤΉ ΟΓα- 
ἔοτε ἢδ Ὀδάβ τὴς δ5]ς δϑϑϊβίδῃος ἤτοι γου. “ἀπά ἰδ 
54 6, “ἴῃς σοᾶβ στδῃΐ ὑπαὶ γοὰ ρεβυδᾶβ ἔπη ἴο 
Β6Πα ἃ βυρρογίίηρ οτος Ἰᾶῦγρὲ σπουρῇ ἴο τδ κα ὙΑΥ 
νὴ 6, 80 6 τ, ἢς 814, “δῃὰ ᾿ἰεῖ ἃ5 δίας Ὀγ 
ναΐανεῦ δῪ 6 πα τοϑυὶῦ οὗ μ6 ψαγῦ; Ὀαϊΐ 1 1 
ΒΘΘῺ5 ἴο γοὺ ἰδῇ {πον ἀο ποῖ ρσῖνα γου δάδαυδῖς 
58 ϑῖδῃσθ, νου] σοὺ ποῦ 5 Ὁ] 6 Ὀ]Δη.6]6 585 ἐμ ποα- 
ἴοτῖῃ 1 γοὺ 5Που]ὰ ἔρ]]ονν 6 σουγβα ὑμαὺ 15 Ὀεϑὶ 
ἔογ γουγ οἰΐγ, ψ ῃὶς ἢ Πομουβ γοῦ ᾿᾿ 

“41Ὸ ἰς δρουῦ ἴξπαβθ χτηδίζουβ, ῆδη, ἐμαὶ [ Βᾶνα 
σοηθ ἴο γοῦ, δηᾶ [ [6}}] γοὺὰ ἴῃ6 ψ 016 βἰϊυδίίοῃ 
ὑΠπογα 88 1 σγϑβεὶῆ δε6 ἰὉ πα ἢᾶνα Βεδγά ἰδ ἔγοχω {8 
Ιῖρ5. Αμάᾶ 1 βμεϊῖενε {πὰὺ {ῃ15 185 ἴῃ 6 οδβθ, τηθῃ οὗ 
1, λεεάδοιθοιμ, [παῖ ἰἢ γοὺ βε πα ὑπῚ 0 Π 6 ἃ ἔοσγος βυςὶ 
85 5841] βεϑῖω, ποῦ ἴο τὴθ ΟὨΪΥ, "ϊ 4150 ἴο [Π6 γεβὶ 
οὗ ἴῃς ΤἬ6554118 5, ἰᾶῦζα δηουρἢ ἴο Τά Κα ΑΓ ὭΡΟΗ 
.14560η, ἴῃ6 οὐξίο5 ψΨ}}} σονοὶῦ ἔγοση πὶ; [ῸὉΓ 41} οὗ 
ὑπο ἅττα δἴγαϊα οὗ ἴῃς Ἰεηρὶ]β ἴο ψῃοἢ ἢ 6 τηδη᾿ 5 
ΡΟΜΟΙ Ψ1}} ρο. Βιυϊΐῖ ἰξ γοὺυ ἱτπμαρίης {πᾶ διμδηοὶ- 
ρΡαϊεὰ Ηεϊοῖξβ δπᾶ ἃ ργίναϊε ἱπαϊνί 8] } 88 σογητηδ 8 
11 βυῆϊςο, 1 δανίβα γοὺ ἴο τοιηδίη αυἱοῖ. Εοτν, ὃς 
γν6}} ᾳϑϑυγοα, {Π6 νγὰῦ Ψ0]1 ")ὰ δρδϊηβί βἰγοῃρ ἔΌγοα5 

Δ ὁ, 6. ποῦ ἃ ἰκΐηρ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Ν ) Ἁ ῳ 3 ς 
ἄνδρα ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω στρατηγὸς ἐστιν ὡς 
ὅσα τε λανθάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιεα- 
ξεσθαι ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. ἱκανὸς 
γάρ ἐστι καὶ νυκτὶ ἅπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι, καὶ ὅταν 
σπεύδῃ, ἄριστον καὶ δεῖπνον ποιησάμενος ἅμα 
πονεῖϊόθαι. οἴεται δὲ καὶ ἀναπαύεσθαι χρῆναι, 
ὅταν ἀφίκηται ἔνθ᾽ ἂν ὡρμημένος ἡ καὶ διαπράξη- 
ται ἃ δεῖ" καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ δὲ ταῦτα εἴθικεν. 
ἐπίσταται δὲ καὶ ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι 
πράξωσιν οἱ στρατιῶται, ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας 
αὐτῶν: ὥστε καὶ τοῦτο μεμαθήκασι πάντες οἱ 
μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ 
γίγνεται. καὶ μὴν ἐγκρατέστατός γ᾽ ἐστὴ»ν ὧν 
ἐγὼ οἷδα τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡδονῶν: ὥστε οὐδὲ 
διὰ ταῦτα ἀσχολίαν ἔχει τὸ μὴ πράττειν ἀεὶ τὸ 
δεόμενον. ὑμεῖς οὖν σκεψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμέ, 
ὥσπερ ὑμῖν προσήκει, ὁποῖα δυνήσεσθέ τε καὶ 
μέλλετε ποιήσειν. 
Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε 

μὲν ἀνεβάλοντο τὴν ἀπόκρισιν' τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
καὶ τῇ. τρίτῃ λογισάμενοι τάς τε ἔξω μόρας 
ὅσαι αὐτοῖς εἶεν καὶ τὰς περὶ Λακεδαίμονα πρὸς 
τὰς ἢ τῶν ᾿Αθηναίων τριήρεις καὶ τὸν πρὸς τοὺς 
ὁμόρους πόλεμον, ἀπεκρίναντο ὅτι ἐν τῷ παρόντι 
οὐκ ἂν δύναιντο ἱκανὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπικου- 
ρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόντα συντίθεσθαι αὐτὸν ἐκέλευον 
ὅπῃ δύναιτο ἄριστα τά τε ἑαυτοῦ. καὶ τὰ τῆς 
πόλεως. κἀκεῖνος μέντοι ἐπαινέσας τὴν ἅπλό- 

1 Αἴδοῦ τὰς ὑπ6 Μ53. δανὸ ἔξω : ΚαΙ. Ὀτϑοϊκϑέβ. 
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ΗΠΕΙΓΕΝΊΙΟΑ, ΥἹἱ. 1. 15-ι8 

δΔηα δραϊηϑῦ ἃ 8} ὙὙὴ0 15 80 βᾶρδοίουϑ ἃ ζἜΠΕΓΆΙ [δῦ 874 κις 
Ὑν Βαΐβοενε 6 ὑπάογίδεβ ἴο Δοσοιρ 58, νεῖν Ὁ 
0»ὰ ὈΥ ΒΕΟΙΕΟΥ͂, ΟΥ ΟΥ̓ ρεϊϊτπηρ διεδα οὗ δὴ δῃΈ Ωγ, 
ΟΥ ὈΥ 5166} ἴογοβ, ἢς 15 ποῦ νεῦῪ δρὶ ἴο δὶ] οἵ ἢ 15 
ομ]εοῖ. ἘΕον μα 18 40]68 ἴο τηδκε δ8 ροοᾶ υ86 οὗ 
ηἰρ]ῦ 485 οὗ ἄδυ, δῃὰ ψ]θῃ ἢα 8 ἴῃ Βαβίε, ἴο ἴβΚα 
Ὀγεδκίαθὶ δπα αἀΐηπεσ ἱορεῦμοῦ δηα ρὸ οὐ ψἱτἢ ΐ8 
ἰαθουτβ. πᾶ δε {πίηκε 1ὖ 18 ῬγΟρΡεΡ ἴο γεϑὺῦ ΟἿ]ΥῪ 
δίϊεσ ἢς Πδᾶ5 γτεδοῃεᾶ [πες ροδὶ ἔου ψ βῖο ἢ ἢς ἢδὰ 5εῖ 
ουὖῦ δηᾶ ἢ88 δΔοσοιηρ] βηθεα ἴῃς ὑπῖπρϑ ἰῃαὺ δὲ πβεᾶ- " 
ἔα] ; τρογδονεῦ, ἢ6 ἢδ5 δοοσυβίοιηςα ἢ 5 [Ὁ] Ο ο 8 8180 
ἴο ὑπ6 βδὴθ μανϊῖ8. Ὑ εὖ ἢ 4150 Κπονῦβ ον ἴο 5} 51γ 
ὑπ νυ 8165 οὐ ἢΐβ βοϊαἴθσβ θη ὈΥ δαάεα ἴο1]5 {ΠῈ 
Πᾶνα δομιίενεα βοΐὴθ βδυσοθϑθ; 80 ἐμαὶ 4}}1] ψῇο δΓ6 
ψ ΐὰ ἤᾶνα Ἰθασγηοα (5 Θβ8οῃ ἴοο, ὑπαὶ ἔΓΌΙᾺ 
ἴο11]5 σοτὴς ἱπάυ] σεηοθβ. Αραίΐῃ, Βα [85 στεαῖεὺ 56] ἴ- 
ΘΟΒΓΓΟΙ ὑπδῃ ΔΩΥ τηδη 1 Κποῦν 85 Γεσαγ5 ἴῃ 6 Ρ] Αβ 65 
οὗ ἴμε Ὀοάγ, 80 ὑμαὺ ἢ ἰβ ποῦ ργενεηϊεᾶ ΡΥ βυςοῇ 
τἐπίηρθ, οἰ οσ, ἔγοτα ἀοίῃρ ἀἰναγβ δὶ ποοᾶς ἴο 
ΡῈ ἄοῃθ. Οὐοπβδίαοσ, ὑπογοΐοσα, δηα [6]] τηθ, 85. )6- 
Β6ΕΙῺ5 γου, δὶ γοὺ Ψ1] "»α 4016 ἴο ἄο δῃηά ἱπίεπα 
ἴο ἀο.᾿ 

Τῆυβ ἢῈ βροῖκβ. Αβ ἔογ ἔπε 1,λοβαδϑιηομῃίδῃηβ, δ 
τἴῃ6 [ἴθ ὑμεν ἀείεισσεα {πΠπ|εῖὶγ δήθνεῦ; "υΐ δεγ 
Γεοκοηΐηρ ᾧὕρ οὐ {ὑῃὰῈ πεχὶ αδΥ δῃηὰ οὐ μα ἰῃϊγα 
ὉΠ 6 ῖγ τερίπχεηΐβ ἀρτοδα, ἴο 8566 ΠΟῪ ΤΊΔΩΥ ΤΠΕΥ͂ Πυη- 
θετεά, δά ἴδε τερίτηθηὺβ ψ ῃ οὶ ψ τα ἴῃ ἴῃς νἱο ΠΣ ν 
οὗ [,δοεαάδλεμοη ἴο "6 ἐμ ρ] ογεα δραϊηϑῦ ἴῃς ὑγί γε 6 5 
οὗ ἴῃς Αἰμεδηΐδηβ δπᾶ ἴοσ [6 νγὰσ ἅροὴ ὑπ ε6ὶγ πεῖρῃ- 
βοιδ, ΠῸΥ τορ]εα ὑμᾶῇῷ δ ργεβεηΐ ὑπαῪ οου]α ποῦ 
Βεηά τα δὴ δάεαυδίε βυρρογίίηρ ἴοτγος, δηα ἰο]α ἢΐτα 
ἴο σοὸ Βοὴμδ δῃά δύζδηρε ᾿ἷβ οὐνῃ δῇαδαϊγβ δπᾶ [ῃοβα οὗ 
Π1ξ οἰζγ 85 θεϑδῦ ἢ6 σουῦ]ϊά. Ηδε, ἴπδη, δἴξζεσ σοοχητηεπᾶ- 
ἱῃς ἴῃς 5ἰγαὶρἰξογννασάπμεββ οἵ [ἢς βἰαΐε, ἀεραγιεά. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

οὶ ἤ 9 ΄-“- Ἁ Ἧ » 3 ’ 

τητὰα τῆς πόλεως ἀπῆλθε. καὶ τὴν μὲν ἀκρόπολιν 

τῶν Φαρσαλίων ἐδεῖτο τοῦ ᾿Ιάσονος μὴ ἀναγ- 
κάσαι αὐτὸν παραδοῦναι, ὅπως τοῖς παρακαταθε- 

, ὃ ’ Ἁ δὲ ς “ ὃ δ μένοις διασῴξῃ" τοὺς δὲ ἑαυτοῦ παῖδας ἔδωκεν 
ὁμῆρους, ὑποσχόμενος αὐτῷ τήν τε πόλιν πείσας 
ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν καὶ ταγὸν συγκατα- 
στήσειν αὐτόν. ὡς δὲ τὰ πιστὰ ἔδοσαν ἀλλήλοις, 
εὐθὺς μὲν οἱ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, ταχὺ δὲ 
ΟὌϑ᾽Ἱ 72 ς ᾽ Ν [οὶ “Ὁ 

ὁ Ἰάσων ὁμολογουμένως ταγὸς τῶν Θετταλῶν 

καθειστήκει. ἐπεί γε μὴν ἐτάγευσε, διέταξεν 
ἱππικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέ- 
χεῖιν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς 
μὲν σὺν τοῖς συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι, 
ε [α] ’ 3 ; ᾽ 

ὁπλῖται δὲ ἐλογίσθησαν οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, 
, 

πελταστικόν γε μὴν ἱκανὸν πρὸς πάντας ἀνθρώ- 
πους ἀντιταχθῆναι" ἔργον γὰρ ἐκείνων γε καὶ τὰς 
πόλεις ἀριθμῆσαι. προεῖπε δὲ τοῖς περιοίκοις 

΄-“ ΝΥ ξγ 

πᾶσι καὶ τὸν φόρον ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος 
ἦν φέρειν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπεραίνετο" 
3 Ἁ [ή 9 ᾽ Ψ 93 ἃ 3 ,ὔ ἐγὼ δὲ πάλιν ἐπάνειμι, ὅθεν εἰς τὰς περὶ Ἰάσονος 
πράξεις ἐξέβην. 

11. Οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι 
συνελέγοντο εἰς τοὺς Φωκέας, οἱ δὲ Θηβαῖοι 

ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐφύλαττον τὰς 
εἰσβολάς. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, αὐξανομένους μὲν 
ὁρῶντες διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους, χρήματά τε οὐ 

’ 4 Ν 2 ϑ ᾿ 3 

συμβαλλομένους εἰς τὸ ναυτικόν, αὐτοὶ δὲ ἀπο- 
κναιόμενοι καὶ χρημάτων εἰσφοραῖς καὶ λῃστείαις 

τό 



ΗΕΙΈΝΙΟΑ, Ν]. ας 18-π|. 1 

Απᾶ Βα θερρεα «}450π5 ποὺ ἴο ἔογος Πΐηχ ἴο σίνε οΥδσ 814 5.0. 
16 ΑοτοροἹβ οὗ ὑπὸ Ῥηδυβα  δηβ, ἢἷ5 88. Ρεϊηρ 
ὑμαῦ Πα τηὶρῃξ 5}1}} βδρ 1 5δΐε ἴῸὸὺ {Π|οϑα ψγο δα 
Ρυΐ 1 ᾿Ἰηἴο ἢἷ5 Πδηα8; θυῦ Πα σάνε 15 οὐνῃ οὨ]άτθη 
ἴο Ψζ450η 85 ᾿οβῖαρεβ, υυἱδπ ὑΠ 6 ὑτουηΐβα ποῦ ΟἿΪΥῪ ἴο 
Μὰ Οὐ Ρ ἴδ Οἱ δηα τοᾶκο ἰδ [15 ψΠΠὴρ 41}1γ, θυΐ 
α͵5ο ἴο ΠΕΡ ἴπ Ἂβϑίλ] ]5ῃϊηρ Πἶτα ἃ5 Ταρυθ. ὙΥ̓Πεη, 
δΔοσογαηρ]γ, ὑπ6 γ Πα δχομδηρϑα ρἰεᾶρεβ ἢ οπς 
δηοῦθ ον, ὑμα ΠΏ ΔΓΘα ΙΔ Π}5 αὖ ομοα ορβοσνοα ρμδᾶοο, δηά 
«]450ὴ νγὰβ Θρ6εβαι ν δβίδ]} 156 4 ὈΥ σομητηοη οοηβεθηῦ 
ἃ5 Ταρὺβ οὗ {πε ΤΠ 888] 8η5. Ηδνίηρ Ὀεοοτης αρι8, 
6 δϑβ6β56α [ἢ6 Ἄοοπίϊηροηΐβ οὗ σἀναῖτυ δα ΠΟρΡ 65 
ἐμᾶῦ μὰ οἰϊε8. ψψεσα ἴο ἔαγη 5, δοσογαΐϊηρ ἴο {ῃ6 
ΔΌΠΠΥ οὗ εὰοῃ. Απᾶ {Ππ τϑβα Ὁ να5 ὑπαῦ ἢ6 Π8α τηοτα 
ὑΠ8ηῃ εἰσι ὑμπουβαηα Πουβαπηθῃ, ἱποϊυαϊηρ ὑῃε 4}}165, 
ἢϊ5. Πορ!] 5 γεγο γεοκοηβά δὺ ποὺ ἔεννεγ ἵδη ὑνγαηΐυ 
ὑμουβδηα, δηα ποτα ψεσα με ἰαϑῖβ Ἐμοῦ ρἢ ἴο θὲ εῖ 
ἴῃ ΔΙΎΔΥ δραϊηϑὶ {Π6 ψο]6 ψνουἹᾶ; ἔον Ὁ 8 ἃ ἰδϑὶς 
Ἔνθη ἴο δηυπηεγαῖα {πε οἰδ] 65 ψ σῇ [ὈΓΩ5Πη6α {ἢ 6 τη. 
ΕΣ ΘΓ, 6 δοηῦ ογάοθυβ ἴο 41} ψῇο ἄννοὶῦ τουπά δρουΐ 
ἴο ΡΑΥ ἴπδθ βϑῃβ ὑγτρυΐα 88 δα Ὀδεη ἤχεα ἴῃ {πε 
τἰμλα οὗ ϑοορδβ.: Τῇ {Π656 ὄνεηΐβ ε γα ρτοςδδάϊηρ 
ἴο ὑπο ὶν ἰββϑαε ; 1 πον ταΐυσῃ ἴο ἴῃς ροϊπῦ δὖ ψ οι ἃ 
αἰρτεββεα δὴ 1 ἴοοῖκ ὺὑρ ἰδ 5ἴογυ οὗ 450}. 

11. Τις Τιοεβαάδοιηοηΐδηβ, ὕπμεη, 8πα ὑπμεῖγ 411168 
ΕΓ ραὺπογίηρ ἰορεῖδεγ ἰῃ ῬΠοοΐβ, ἀπα ἴῃῈ ὙΠΕΡ δη8 
Πδᾶ υτὐπάτανῃ ἴο {ΠΕ6ῚΡ οὐ σου ΤΥ Δ Πα γγεσα συδτγα- 
ἵῃρ ἴΠ6 ρ88565. .ΑΔΔ5 [ἴὉΓ ἴῃ6 Αὐμϑηΐδῃβ, βίηοα ὑπδῪ 
ϑδανν ὑμαῦ ἴῃς ΤΕ Π 5 γγετα στονηρ ἴῃ ρον  ᾿Βτουρἢ 
πεῖν Π6]Ρ δῃηά 51}} σγεσα ποῦ σου] Πρ ΤΌΠΟΥ ἴου 
ὑπεἰγ δεῖ, 116 ὑμεῪ ψεσα ὑποιηβεῖνεβ θεὶπρ οσῃ. 
ου ΟΥ̓ ΕΣ ΥΔΟΓΑΙΠΑΓῪ ἴᾶχα5, ὈΥ Ρ] υ πα υίηρ Ἔχ ρϑα 105 

1. Ἔυ]ον οἵ Οὐδῆμοη δηᾶ Τὰραβ οὗ ΤΊ ββα]ν ἴῃ ὑμ6 ρϑυϊοά οὗ 
ὍΠ6 ῬΟΥΒΊΔῺ νΔΥΒ. 
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ἐξ Αἰγίνης καὶ φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεθύμησαν 
παύσασθαι τοῦ πολέμου, καὶ πέμψαντες πρέσβεις 
εἰς Λακεδαίμονα εἰρήνην ἐποιήσαντο. 

Εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖθεν δύο τῶν πρέσβεων πλεύσαντες 
’ “ ’ [οὶ ὔ 3 κατὰ δόγμα τῆς πόλεως εἶπον τῷ Τιμοθέῳ ἀπο- 

: - “ ς » ΨΧ “ ἐφ᾽ ᾧ 3 ᾽ 
πλεῖν οἴκαδε ὡς εἰρήνης οὔσης" ὁ δ᾽ ἅμα ἀποπλέων 

δ »“ ’ ΄΄ 3 ’᾽ 3 

τοὺς τῶν Ζακυνθίων φυγάδας ἀπεβίβασεν εἰς 
Ἁ ’ 3 »“" 3 Ἁ Ἁ “ 9 -“Ἤ ’ 

βϑιτὴν χώραν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἐκ τῆς πόλεως 
Ζακύνθιοι πέμψαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους 
» ’ 9 ς Ν ἴω ’ ἔλεγον οἷα πεπονθότες εἶεν ὑπὸ τοῦ Τιμοθέου, 
εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀδικεῖν τε ἡγοῦντο τοὺς 
᾿Αθηναίους καὶ ναυτικὸν πάλιν κατεσκεύαζον καὶ 
συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾽ αὐτῆς τε 
τῆς Λακεδαίμονος καὶ Κορίνθον καὶ Λευκάδος 
καὶ ᾿Αμβρακίας καὶ "Ἤλιδος καὶ Ζακύνθου καὶ 
᾿Αχαΐας καὶ ᾿Επιδαύρου καὶ Τροιζῆνος καὶ Ἕ;ρ- 
μιόνος καὶ ᾿Αλιῶν. ἐπιστήσαντες δὲ ναύαρχον 
Μνάσιππον ἐκέλευον τῶν τε ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι 
τῶν κατ᾽ ἐκείνην τὴν θάλατταν καὶ στρατεύειν 
ἐπὶ Κέρκυραν. ἔπεμψαν δὲ καὶ πρὸς Διονύσιον 
διδάσκοντες ὡς καὶ ἐκείνῳ χρήσιμον εἴη τὴν 
Κέρκυραν μὴ ὑπ᾽ ᾿Αθηναίοις εἶναι. 

Καὶ ὁ μὲν δὴ Μνάσιππος, ἐπεὶ συνελέγη αὐτῷ 
τὸ ναυτικόν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν" εἶχε δὲ 
καὶ μισθοφόρους σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος μετ᾽ 
αὐτοῦ στρατευομένοις οὐκ ἐλάττους χιλίων καὶ 
πεντακοσίων. ἐπεὶ δὲ ἀπέβη, ἐκράτει τε τῆς γῆς 
καὶ ἐδήου ἐξειργασμένην μὲν παγκάλως καὶ σεφυ- 
τευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις 
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ἔγοτω Αδρίμα, δῃα ὉΥ ρυδγαΐϊηρ ὑπεῖν ἰαυυ ΟΥΥ͂, 814 5α 
ΠΥ Ἄοοηροεϊνεα ἃ ἀΘδῖγα ἴο οϑᾶβα ἔγομχ ἴΠ6 νᾶγ, δῃὰ 
ΒΕ αἰ πρ 558 1018 ἴἰο [,δοεαδειηοη, Ἴομοϊυαοϑά 
Ρβεδᾶςα. 

Τνο οὗ ἴῃς Αὐμεηΐδη δι θα ββδάογθ, δοϊπρ ἴῃ δοοογά- 
Δῆςσα νὙ1}}} ἃ ἄδογεα οὗ ὑπμ6 βἴδϊε, 51] εα αἱγεοῦν ἔγομα 
ὑπΠοτο ἃπα σάνε οὐγάευβ ἴἰο Τιπιούμευβ ἴο 8841} ὕδοῖκ 
ὨότηΘ, ᾿μαΒτΟἢ 85 ἴπ 6 γα ννᾶ58 ρεᾶςα ; 85 ἢ6 ννὰ8 β8 1 }Π1ηρ’ 
υδοῖ, Ββονψενοσ, μ6 Ἰαπᾶάδα ἰπ ὑπΠεὶγ σου τΥ ὑΠ6 6χ 685 
οὗ ἴμε Ζαδογηϊῃΐδηβ. πᾶ θη ἴῃς ΖΔον ἢ Ἶδῃ5 ἴῃ ὑΠῈ 
οἱἵγ βεπξ ἴο {πε 1 ,δοβαδοιηοῃίϑηβ δηα ἴοϊὰ ποτὰ Πα 
βοτὶ οὗ ἰγοαϊχηθηῦ ἴον Πδα γεοεϊνεοά δὖ ἴῃ6 μαπᾶβ οὗ 
Τιμοΐπευβ, [Π6 Σιδοεαδοιηοηΐδῃβ ἱπητηθαϊαίοὶγ ἀδοιηδά 
πε Αὐἰμεηίδηβ συΐὲγ οὗἩ ψτοηρ-Δοίηρ, βεῦ δρουῦ ρτε- 
Ρδγὶπρ ἃ ἤδεῦ δραίῃ, δᾶ ἤχεα ὑῃς ρῥγοροτ[οπδΐα οοη- 
τἱηρεηΐδ, ἴου ἃ ἰοΐδ] οὗ βἰχὺν 8}:108, ἔγοπχ 1,δοεάδοσηοῃ 
1156], Οογηΐῃ, [κουςᾶ5, ΑἸηργδοία, Ε15, Ζδογηΐῃυβ, 
Αςμδθα, Ερίάδυγυβ, Ττοεθζεη, Ηεογτηΐοη, δπα Ηδ] δα. 
ΤΠΘη πον ρυῦ Μπηδβίρραβ ἴῃ σοτητηδηᾶ οὗ {μ18 ἤεοὺ 
85 δάγηϊγαὶ δηαᾶ αἰτεοϊεα πὶ ἴἰοὸ Ἰοοῖκ δῇοσ 4}} ὑῃεὶγ 
ἰηξεγαδὶβ ἰῃ ὑμαῖ ρατγῖ οὗ {με 56ᾶ, δῃα δὌβρεοΐδ!]ν ἴο 
ΤΩΆΚΕ 8ὴ Ἔχρεαϊιίοη ἀρϑηδὺ Οούογτα. ΤΟΥ ΠΚον568 
βοηῦ ἴο Ὠοπγπδίαβ,, ροϊπιίηρ οαὖ ὑπαὶ Ὁ νγὰ8 δᾶάνϑδῃ- 
ἵαρεοῦβ ἴο Ὠΐπη δ'ςοὸ ὑμαὺ (ὐγουγα 5ῃου]α ποὺ Ρὲ 
ππᾶον με ΑὐΠ δ ΐ 88. 

Μηδβίρρυβ, δοοογαϊ ΡΥ, 845 800 85 8 ἤδεὺ δα 
Ῥδδθὴ ρμαῦμεγεα ἱορεῖμεν, βεὺ 8411 ἴο (ογογτα; δπᾶ 
υεβεβ5 ὑῃε ἴσοορβ ἔγοτη 1,δοραάδοιηοη ψἢο βεσνεα ψ ἢ 
Ηΐτὰ Πα αἷβδο μδὰ πο ἔεννεσ ὑῃδη οπα πουβδῃᾶ ἢνεα 
Βυπαάγοα τογοοπμδῦῖθβ. Νοὸν ψ θη Π6 δα ἀΐδβεπι- 
θαγκαοᾶ ἢδ νγὰβ σηδϑίδὺ οὗ {Π6Ὸ σουηίγυ, Ἰαϊα ναϑία ἐπε 
Ἰαπᾶ, ψ 0} 5 τηοδῦ Ὀεδυ  α}]}γ ου]υἰναϊεα πὰ 
Ρἰαπίεα, δῃα ἀεβίγογεα τηαρηϊβοθηῖ ἀνε] ρα δηᾶ 

1 Τυτγδηῦ οὗ βυγϑουβθ. 
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καὶ οἰνῶνας κατεσκευασμένους ἐπὶ τῶν ἀγρῶν" 
ὥστ᾽ ἔφασαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τρυφῆς 
᾿ “2 Ὧ«}5ΓήὉ- » ᾽ ὅλ, , ἢ ., » , ἐλθεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐθέλειν πίνειν, εἰ μὴ ἀνθοσμίας 
εἴη. καὶ ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα πάμπολλα 

’ “ Μ 

ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. ἔπειτα δὲ κατεστρατο- 
’ “Ὁ Ἁ »“. 3 ’ 3 “ πεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς 

’ “ “" πόλεως ὡς πέντε στάδια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι, 
ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἴ τις ἐπὶ τὴν χώραν 

“ ’ 3Φω., Ἁ » Ἁ 3 2.»ϑ»ϑ τῶν Κερκυραίων ἐξίοι" τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς τἀπὶ 
θάτερα τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἔνθεν 
ᾧετ᾽ ἂν τὰ προσπλέοντα καὶ προαισθάνεσθαι καὶ 

’ Ἁ 4 2). [οἱ ’ διακωλύειν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῷ λιμένι, 
{ “ Ἁ Ν ’ 3 ΄ 3 , 
Θποτε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἐφωρμει. ἐπολίορκει 
μὲν δὴ οὕτω τὴν πόλιν. 

ἮἘ Ἁ δὲ Η Κ δὰ 2 Ἁ “Ὰ δὲ πεὶ δὲ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ μὲν τῆς γῆς οὐδὲν 
ἐλάμβανον διὰ τὸ κρατεῖσθαι κατὰ γῆν, κατὰ 
θάλατταν δὲ οὐδὲν εἰσήγετο αὐτοῖς διὰ τὸ 

. ᾽ - ᾿ , ., ; ΝΥ 
ναυκρατεῖσθαι, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν. ᾿ καὶ 

’ Ν Ἁ 3 ’ὔ ξ΄ 

πέμποντες πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους βοηθεῖν τε 
20.9, Ἁ 3 “ὃ ς » 3 Ἁ ἐδέοντο καὶ ἐδίδασκον ὡς μέγα μὲν ἀγαθὸν 
3 ’ὔ » Η ΄ ““ “ ἀποβάλοιεν ἄν, εἰ. Κερκύρας στερηθεῖεν, τοῖς 

’ ᾽ Ἅ ᾽ Ἁ ’ 

δὲ πολεμίοις μεγάλην ἂν ἰσχὺν προσβάλοιεν" 
᾿ -“ Ν , , [ον 

ἐξ οὐδεμιᾶς γὰρ πόλεως πλήν γε ᾿Αθηνῶν οὔτε 
“ , [ 

ναῦς οὔτε χρήματα πλείω ἂν γενέσθαι. ἔτι δὲ 
κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἐν καλῷ μὲν τοῦ Κοριν- 

“)ρ : ἴω ’ ἐ ΄ε 

θιακοῦ κόλπου καὶ τῶν πόλεων αἷ ἐπὶ τοῦτον 
καθήκουσιν, ἐν καλῷ δὲ τοῦ τὴν Λακωνικὴν 

; 4 [9 

χώραν βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς τε ἀντι- 
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Ψ1Π6- 66 114γ5 ἢ νΐϊοἢ ἴΠ6 ἔδυτωβ οσα {ῸὈΓΠΞΠΘΩ͂ ; 874 5. 
{Π6 ΓΟΒυ]Ὁ γν88, ἰδ νγᾶβ 5814, ὑμαὺ ᾿ἰ5 βο] ἀϊθῦβ ὕδοϑῖηδ 
80 Ἰυχυτγίουβ ὑμαῦ ὑπαὺῪ ψου]Ἱᾶ ποὺ αὐηῖς Δὲν ψ πα 
Ὁ}]685 ἴὉ δᾶ ἃ ἢἤπε Ρουιεῦ. ΕἸ ΠΟΥΊΟΥ, νΕΥῪ 
ΤΩΔΗΥ͂ βἰανε8 Δη6 οαἰἴ]6 ψψε γα οαρίαγεα οὐ {Π|6 ἔδυ. 
Αἰοσνναγαὰβ ἢῈ δποδιηρθα ν τ ἢ ἢΐ8 ἸΔπα ἔογοοβ οἢ ἃ 
111 ψ Β] ἢ νγᾶ5 αἰδιδηῦ ἔγοση ἴῃ 6 οἰ τγ ἀρουΐ ἔνε εἰδάϊα 
Δα 5ἰζυαϊεα Ὀεΐνθθη {πα οἰἐγ δηα {ῃ6 σουπίτυ, 50 
ται με τηἱρῃϊ ἔγοτῃ ἔθογε ἱπίεγοορῦ ΔΥ οὗ ἴῃς (οῦ- 
ΟΥΤΔΘΔΏ5 ΜωἊΟ τηΐρ]ῦ ὑὺὐγ ἴο ρσὸ ουῦ ἴο πεῖν ἰδηᾶς ; 
16 ἢ6 πᾶ {Π6 581}10γ8 ἴσοπι [Ϊβ8 βῃ!ρ5 Ἔθοδτρ ΟΠ 
ὑπ οἴου βἰά6 οὗ τῆς εἰΐγ, αὖ ἃ ροϊηῦ ἔγοση ψῃϊοῇ ἢ 6 
Τπουρσιῦ μεν νγνου]α οὔβαγνα 'π σοοα {ἰπη6 Δ ΠΥ νε556]5 
{πᾶὶ ΔΡΡιοδοῃ δα δηᾶ ργανεηῦ ὑμεῖὶνῦ σομπηληρ ἴῃ. [ἢ 
δααϊίοι ἢ6 4180 τηδϊ ἰδ πδα ἃ Ὀ]οοκαάςα δὖ ὑῃ δ που} 
οὗ ἴμ6 μαρρουῦ ψπεη ἐμ ψεαΐμεν α1α ποῖ ἰπἰογίεσγε. 
ἴῃ {18 γᾶν, ἵμεη, ἢς με] {πε οεἰζν θεβίερϑά. 
ὝΒεα μα (ογουγδοδηὴβ ἔουπα {πειβοῖνας ὑ08}}]6 

ἴο σεῦ δηγιῃίηρ ἔγοιῃ ὑμεῖν ἔδγτηβ θθοδυβα ὑΠῈῪ γΕΓῈ 
ονὀγιηδβίεσεα ὈΥΣ ἰδπαᾶ, ψ Ἐ 6 οα ἴπῈ οὐμεῦ Παπᾶ 
ποίίηρ νν88 Ὀγου σὴ ἴῃ ἴο ἔμθια ὈΥ νγαῦεσ θδοδαβα ἴΠ6ΥῪ 
ΨΚ ΕΓ ονεστηδβίογεα Όγ 568, ὑπο ψετε ἴῃ στεαὺ οἰγα 8. 
Αδοογαϊηρν, βεπαϊηρ ἴο ἰῃ6 Αὐμεπΐδης, ὑπὸ ν θερρσεά 
{μεῖ ἴο οοιηθ ἴο ὑπεὶγ δϑϑίϑίδηςθ, 8ΔΠ6 ροϊηϊθα ουἵ 
μᾶὺ ὑπεν ψου]Ἱὰ 1056 ἃ ρτεδὺ δανδηΐαρε ᾿ἢ ἴεν ψοτα 
ἀερτίνεα οὗ Οογογτα, δπαᾶ τνου]ὰ δα σγεαῖ βίσεηρτῃ 
ἴο πεῖν ἘΠ Π168; ΓῸΥ ἔοπῚ πὸ οἴδον βἴαϊα, ὕΠ6Ὺ 5δ]ά, 
Ἔδχοερὺ Αἴδεμηβ, οου]α οοτηδ ἃ σγϑαῦευ πυυαθΕΥ οὗ 5105 
ΟΥ̓ ἃ ρβιεαῖευ. διηουηΐ οὗ τηοθθυ. Εὐγίμεῦ, ὐγουστα 
νν 85 δἰἰυδϊεα ἴῃ ἃ ἴδνουγα}}}]6 ροβι το ἢ τεβρθοῖ ἴο 
16 ΟοΥ μι ΐδη Ου] δηα ἔπε 5ἴαϊεβ νυ ἢ τεδο ἀονσῃ 
ἴο [8 ΒΏΟΓΕΒ, ἰῃ ἃ [ἀνοῦτΆ}}]6 ροβί οη ἔον ἀοίηρ ἀδτηᾶρα 
ἴο ὑπὰ ἰαυτϊοΟΥὙ οἵἨ [Τιδοομΐα, δηὰ ἴῃ δὴ Ἂχ γε πΊΟΥ 
{δνοῦγα}]Ὲ ροβιυοη ψ ἢ γαϑρθοῦ ἴο ΕΡ ΓΒ δοσοββ {Π6 
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πέρας ᾿Ηπείρου καὶ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ 
Σικελίας παράπλου. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ 
᾿Αθηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον εἶναι, 
καὶ στρατηγὸν πέμπουσι Κτησικλέα εἰς ἑξακο.-- 
σίους ἔχοντα πελταστάς, ᾿Αλκέτου δὲ ἐδεήθησαν 
συνδιαβιβάσαι τούτους. καὶ οὗτοι μὲν νυκτὸς 
διακομισθέντες που τῆς χώρας εἰσῆλθον εἰς τὴν 
πόλιν. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἑξήκοντα ναῦς πλη- 
ροῦν, Τιμόθεον δ᾽ αὐτῶν στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. 
ὁ δ᾽ οὐ δυνάμενος αὐτόθεν τὰς ναῦς πληρῶσαι, 
ἐπὶ νήσων πλεύσας ἐκεῖθεν ἐπειρᾶτο συμπληροῦν, 
οὐ φαῦλον ἡγούμενος εἶναι ἐπὶ συγκεκροτημένας 
ναῦς εἰκῇ περιπλεῦσαι. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι νομί- 
ζοντες αὐτὸν ἀναλοῦν τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περί- 
πλουν χρόνον, συγγνώμην οὐκ ἔσχον αὐτῷ, ἀλλὰ 
παύσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας ᾿Ιφικράτην 
ἀνθαιροῦνται. ὁ δ᾽ ἐπεὶ κατέστη στρατηγός, 
μάλα ὀξέως τὰς ναῦς ἐπληροῦτο καὶ τοὺς τριηρ- 
άρχους ἠνάγκαζε. προσέλαβε δὲ παρὰ τῶν ᾿Αθη- 
ναίων καὶ εἴ πού τις ναῦς περὶ τὴν ᾿Αττικὴν ἔπλει 
καὶ τὴν Πάραλον καὶ τὴν Σαλαμινίαν, λέγων ὡς 

ἐὰν τἀκεῖ καλῶς γένηται, πολλὰς αὐτοῖς ναῦς 
ἀποπέμψοι. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ αἱ ἅπασαι περὶ 
ἑβδομήκοντα. 

Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ οἱ Κερκυραῖοι οὕτω 
σφόδρα ἐπείνων ὥστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν αὐτο- 
μολούντων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος πεπρᾶσθαι 
ὅστις αὐτομολοίη. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἧττον ηὐτομό- 
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ὙΓΑΥ ΔΠ6 {Π| σοαδῦν δα τουΐα ἔγοπι 5101] ἴο Ῥε]οροη- 
παβδα8. Ώδη ἴΠ6 ΑὐΒμδηἶδη8 ἢδαγαὰ {1|656 ὑμπίηρϑ ὑπ 6 Ὺ 
σᾶμλα ἴο [ῃ6 σοπο]υβίοι ἐπδὲῇ ὑῃδῪ τηυβῦ σίνα βουίουβ 
σάτα ἴο 6 πιαίξεσ, δηα ποὺ βϑηΐ ουἵῦ Οἰἴαβίς]θ5 85 
Βεπεγαὶ) ψ ἢ ἀθοαυΐ 51χ Πυπάτεα ρε]ζαβὶ5β ἀπ γεαυσϑιθα 
ΑἸ. οἴδ85 1 ἴο μ6Ιρ ἴο δσοῆνου ἔμ θτὴ δοῖοββ. Ασσουρ] 
Ὁ{Π|656 ἴγοορβ σα Ὀσουρἢῦ δοτῸ55 ΟΥ̓ πίρῃϊ ἴο ἃ ρΐἶδεθ 
ἧπ ἴΠ6 σουπέγγ οὗ (ογογζα, ἀπά τηδάς ἔπε ῖγ ΨΥ ἰηΐο 
ἴα εἰἴγε ΤΠ6 ΑὐΒΘηΐδηβ αἷϑο νοϊεα ἴο πηϑη 5 Χ 
5}105, ἀπα εἸεοϊεα ΤΙμλοῦ θυ ἃ58 σοι τη Π 66. οὗὨ [Π μη. 
Βιυιΐ Πα νγᾶβ ὕη80]6 ἴο Τηδὴ ἢἰβ 8105 δ Αἰμδηβ, δὰ 
τῃεταΐοσα δεῖ 841] ἴον 86 15] δῆ β Δα Ἵπαεανουγεά ἴο 
οοτηρ]εῖς ἷ8 οὔανγβ ὕπαγε, ὑπ] ηκίηρ ἐπαὺ ἰὉ νγὰ5 ἃ 
Βουϊουβ πηδύϊον ἴο 581] Πρ - ἢεαγίθα!ν ἀτουπα Ρε]οροη- 
ὨΘ6505 ἴο δίίδοϊς β]}ρ5 ψ1}}} νν 6 }}-ἰγαϊ θα στοννϑ. Τῆς 
Αἰδεπίδηβ, μον ανεῦ, με] ανίηρ ὑπαῦ ἢ6 νγᾶ8 υϑἷηρ' Ὁ 
ἐῃς ἰὴς οὗ {Π6 γεᾶῦγ νῃ]ο ἢ ν5 ἔδνουγαθα ΤῸΣ Π18 
νογᾶρα, ἀἸα ποῦ ραγάοῃ ἰνἷπι, θυῖ ἀεροβεα ᾿γΐτ ἔγοση 
1γη15 οϊεα δῃα Ἵἤοβε [ρ]ιϊογαΐεβ ἴῃ ἢἷβ ρΡ]αθσθ. ἈΑ.5 βοὺὴ 
ἃ5 ἢς ἀϑβϑυμηθα οΟΠος, ἢ6 ρῥγοπεααθδᾶ ἴο τηδῃ ἢἷ5 5}1ρ8 
δχρααϊίουβ)ν, 8πα σοι ρε]]εα ἢϊδ5 οαρίδϊπβ ἴο ἀο ὑμεὶγ 
ἄυΐϊγ. Ηδ αἶ5ο ορίαϊπεα ἔγοτῃ ἴπε Αἰμπεηΐδηβ νυ μβαΐενοῦ 
νὰ -5Πρ5 γε δ ογυϊβίην Π6γῈ οὐ ὑβετα ἰπ {πε πεῖρἢ- 
βΡουγμοοάᾶ οὗὨ Αἰζοα, 85 ννῈ}} 85 ἴῃς Ῥᾶδγδ]υβ Σ δπᾶ {ῃς 
Θα]δυηϊηΐα, βαγίηρ ὑμαῦ 1 τηδιζουβ ἰη Οογογτὰ τυγηδά 
ου᾽ 5 ΟΕ ΒΒ ΠΥ, ἢς6 ψου]Ἱα βεπα ὑμεῖὰ δος ΤΩΔΩΥ͂ 
Β5ῃϊρθ. Αμᾶ ἢΪ8 δῃϊρ5 διηουηΐϊεα ἴῃ 4}} ἴο δρουΐ 
δενθηΐγυ. 

ΜεοαηνὮ]ε ἴῃῈ ΟΟγογύδθδηβ 6 Ὲ βυβετηρ 850 
στεδῦν ἴτοιη ΒΡῈ ὑπαῦ οα δοοουῃΐ οὗ {Π|6 ΠΌΣΑ ΟΥ 
οὗἩἨ τῃ6 ἀεβογίεις Μηδϑίρρυβ ἰδϑθα ἃ ρῥγοοϊδπιαίϊοη 
ἀϊγεοῦπρ {πὶ νγῇοενεν ἀδβεγίεα βῃου]ᾶ [)6 50]ἃ ἰηἴο 
5]άνεῖγ. Απᾶ ψ θη ὕΠ6γΥ Καερὶ οὐ ἀδβευ ηρ πος μα 

Δ ρρ. 1. Ἴ. 3. ». 11. 1. 28, 
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λουν, τελευτῶν καὶ μαστιγῶν ἀπέπεμπεν. οἱ 
’ » ὃ θ ᾽ὔ ὃ , 9 δέ μέντοι ἔνδοθεν τούς γε δούλους οὐκ ἐδέχοντο 

πάλιν εἰς τὸ τεῖχος, ἀλλὰ πολλοὶ ἔξω ἀπέθνῃ- 
ςζ» “Ὁ 

σκον. ὃ δ᾽ αὖ Μνάσιππος ὁρῶν ταῦτα, ἐνόμιξέ 
{ ’ τε ὅσον οὐκ ἤδη ἔχειν τὴν πόλιν καὶ περὶ τοὺς 

’ 

μισθοφόρους ἐκαινούργει, καὶ τοὺς μέν τινας αὖ- 
τῶν ἀπομίσθους ἐπεποιήκει, τοῖς δὲ μένουσι καὶ 

΄-“- - ’ 3 “ 

δυοῖν ἤδη μηνοῖν ὦὥφειλε τὸν μισθόν, οὐκ ἀπορῶν, 
“ ἤ 

ὡς ἐλέγετο, χρημάτων" καὶ γὰρ τῶν πόλεων αἱ 
πολλαὶ αὐτῷ ἀργύριον ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν ἔπεμπον, 
ἅτε καὶ διαποντίου τῆς στρατείας οὔσης. κατι- 
δόντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ ἐκ τῆς πόλεως τάς 

κ“- ’ ᾿ 

τε φυλακὰς χεῖρον ἢ πρόσθεν φυλαττομένας 
ἐσπαρμένους τε κατὰ τὴν χώραν τοὺς ἀνθρώπους, 

’ σι 

ἐπεκδραμόντες τοὺς μέν τινας αὐτῶν ἔλαβον, 
λ. Α ’ :] νι « ᾽ὔ 

τοὺς δὲ κατέκοψαν. αἰσθόμενος δὲ ὁ Μνάσιππος, 
4 ’ὔ 2 ’ Ἁ Ψ 4φ [ ᾽ . 

αὖτὸς τε ἐξωπλίζετο καὶ ὅσους εἶχεν οπλίτας 

ἅπασιν ἐβοήθει, καὶ τοὺς λοχαγοὺς καὶ τοὺς 
’ 3 ’ 3 ἢ Ἁ ’ 

ταξιάρχους ἐξάγειν ἐκέλευε τοὺς μισθοφόρους. 
ἀποκριναμένων δέ τινων λοχαγῶν ὅτι οὐ ῥάδιον 
εἴη μὴ διδόντας τἀπιτήδεια πειθομένους παρέ- 
χειν, τὸν μέν τινα βακτηρίᾳ, τὸν δὲ τῷ στύρακε 
ἐπάταξεν. οὕτω μὲν δὴ ἀθύμως ἔχοντες καὶ 

»“" Ν »“» 

μισοῦντες αὐτὸν συνεξῆλθον πάντες" ὅπερ ἥκιστα 
᾽ ᾽ εἰς μάχην συμφέρει. 

ς 3 

Ο δ᾽ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μὲν τοὺς κατὰ 
ὰ ᾽ὔ - ’ ᾽, 3 ’ 

τὰς πύλας τῶν πολεμίων τρεψάμενος ἐπεδίω- 
Ε 9 “-“ 

κεν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, 
» ἢ “ 3 Ἁ ἴω ᾽ὔ ΝΥ 

ἀνέστρεφον τε καὶ ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον 
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1655, δ ἰαδὲ 6 ὄνϑὴ ὑχϊϑά ἴο ἀγῖνε ἤθη ὕδοῖκ Ὑν ἢ 818 κα. 
πε βοουσρα. Ὑδοβα ἴῃ ἔπε οἰΐγ, Βονγενογ, νγουἹᾶ ποὺ 
δαπλὶῦ ἴπΠ6 8ανεβ ψῇἷῃ ἴΠ6 ψ18}} δρϑὶῃ, 8Πα δὴν 
ἄϊεα ουϊδίάε. Νον Μηδείρρυβ, βεείηρ ἔμ 656 τῃΐηρδ, 
Δ ηα Ὀε]ενίηρ πῇ Πα. 411 υῦ μδὰ ροδκβεββίοῃ οὗ ὑΠςῈ 
ΟἰὮΥ αἰτεδαᾶν, νγὰβ ὑυγίηρ ἱπποναῦοηϑ 1 ἢΠΪ8. τηοὺ- 
ςεμδτῖεβ. Ηδ μὰ βμεΐοτες: ὑῃϊ5 αἰβιηββδεα βοιης οὗ 
{ἘΠ 6 ὴὴ ἔγοιῃ 5. βδύνίςθ, δῃᾷ ἢ6 πον οὐεαᾶ ἴποβθα 0 
ΓΕΙΩΔΙ δα 85 ΤΟ 858 ὕνγο στη β᾽ Ῥᾶν. ΤῊΪ5 ννγᾶβ 
Ὠοΐ, 50 ἰὺ ννὰβ βαϊα, δοδυβε [6 ᾿ἰδοὶζεα ΤΏΟΠΘΥ, ου 
χηοβῦ οὗ {πὶ βἴαϊεβ ἢδᾶ βεῃΐ τ ΤΩΟΏΘΥ ἰηϑιεδα οὗ 
τ 6,1 θδοδιβ6 ἰὖ ννγὰ8 δὴ ονεῖβοαβ Ἔχρεαϊ οη. Νον 
16 Ρδορὶα ἱπ {Ππ οἰΐγ, οὐβογνίηρ ἔγοσω ὑπ εὶγ ὕουγε 8 
τπᾶαὺ ἴΠ6 ΘΠΟΤΥ 5 ροβὶβ ψΕῈ 685 ΑΓ ΠΥ συδταεα 
ὑΠ8ῃ [ΟΥΤηΘυΪν, δηᾶ ἰῃαὺ ἴΠ6 τὴ Μοῦ ϑβοδίζεσεα 
ἐῃγουρὴ ὑῃς σουῃΐγζγυ, τηδάς ἃ 84}}γ, οδρίυστηρ δοῖὴς 
οὗ {πϑῖὰ δηά οὐζιϊηρ ἄοννῃ οἴμευβ. ΒΘ Μπδϑίρρυβ 
Ρενοεϊνεα {1}|18, Β6 ρᾳΐ οὐ [8 διτηουῦ ἃπα ννεηΐ ἴὸ 
{ῃε6 τεβοὰς Βἰπη56 1, ψ ἢ 411 ὑμ6 Βορ]ε5 6 Πά, 
ΔΗΛ αὖ {πε βαῖὴς τς ογάἄεγεα ἴῃ οδρίαϊῃβ δηᾶ 
σΟΙΩ Δ ΠΕΥ5 οὗ αἹν βίομβ ἴο Ἰεδα ἴουῦ ἢ ὑπ τηετοθη- 
αΥῖεβ. Αμᾶ ψ ἤδη βοῖηα οἀρίδϊηβ τερ] Ἔα ὑμαὺ 1Ὁ ννᾶβ 
ποῖ ΘΑΞΥ ἴο ΚΕΘΡ τλδπ οὐδαϊεηῦ ὕ}]685 πεν 6 γα 
σίνεη Ῥγον βίοηβ, ἢθ βἴταοκ μα οὗ ἔπε ψ ἢ ἃ βἰδ 
Δηαἃ δηοῖπον σ᾿ {Π6 Βρῖκε οὗ Ὠὶβ βρεᾶσ. 80 ἰὺ νγ85, 
{6 πη, ὑπαῦὺ 6 η 8. ἔογοθϑ ἰδβαεα ἔγοσα [ἢ οἰζγ ν ἢ 
Εἴτα ὑμαν νγεσε 411] αἰϑρί γε δια μοῦ! ἴο Ὠϊπ)---ἃ 
δἰ ζυδίϊοι ὑΠδὖ 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ τη 8ῃ5 οσοηδαοῖνεα ἴο Πρ ϊηρ. 
Νον δες 6 δὰ ἔουτηθεα ὑπ ἵγοορβ 'ἰπ ἰἷπο, 

Μμδβίρρυβ ἰγηβαὶ τυτηοα ἴο ἢϊρηῦ ἴΠο8εὲ οὗ {ἴῃς 
ΘΏΘΙΩΥ ΠΟ ψγ6 γα ἰπ ἔτοηῦ οὗ ἔΠ6 σαΐεβ, δῃᾶ ρυγϑυοᾶ 
ἴμεα. ὕει, μονενου, ἔμ 686 Ἴδα ΠΑΡ ἔπε νψ.4]], {Π6 Ὺ 
ὑυγῃ6α ἀρουῖ, δῃα ἴτοπι [ἢ ζΤοχη ϑἴομεβ ὕΣΕῪ ΒρΡΘΔΓΒ 

1 ὕπᾶον ὑμ9 δισδηροιηθηῦ ἀθβουϊ θᾶ ἐπ ν. ἱϊ. 2]. 
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καὶ ἠκόντιζον: ἄλλοι δ᾽ ἐκδραμόντες καθ᾽ ἑτέρας 
’ 9 [4 ς “ Ὁ“ 9 ,’ {4 γν» ᾽ πύλας ἐπιτίθενται ἁθρόοι τοῖς ἐσχάτοις" οἱ δ᾽ ἐπ 

ὀκτὼ τεταγμένοι, ἀσθενὲς νομίσαντες τὸ ἄκρον 
τῆς φάλαγγος ἔχειν, ἀναστρέφειν ἐπειρῶντο. 
ὡς δ᾽ ἤρξαντο ἐπαναχωρεῖν, οἱ μὲν πολέμιοι ὡς 
φεύγουσιν ἐπέθεντο, οἱ δ᾽ οὐκέτι ἐπανέστρεψαν" 

Ἁ 4. 59( ’ 3 9 “ 3 Ἁ Ψ φΦ Ἁ 

καὶ οἱ ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν εἰς φυγὴν ὥρμων. ὁ δὲ 
Μνάσιππος τοῖς μὲν πιεζομένοις οὐκ΄ ἐδύνατο 
βοηθεῖν διὰ τοὺς ἐκ τοῦ καταντικρὺ προσκει- 
μένους, ἀεὶ δ᾽ ἐλείπετο σὺν ἐλάττοσι. τέλος δὲ 
οἱ πολέμιοι ἁθρόοι γενόμενοι πάντες ἐπετίθεντο 

Ἐξ . . 7 Ν ͵ 5...) 4 
τοῖς περὶ τὸν Μνάσιππον, ἤδη μάλα ὀλίγοις οὖσι. 
καὶ οἱ πολῖται ὁρῶντες τὸ γιγνόμενον ἐπεξῇσαν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον ἀπέκτειναν, ἐδίωκον ἤδη ἅπαντες. 

Ἁ δ “" 

ἐκινδύνευσαν δ᾽ ἂν καὶ τὸ στρατόπεδον ἑλεῖν σὺν 
“ 4 3 ν ς » “ τῷ χαρακῴματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες τὸν ἀγοραῖόν 

Ἁ Ἁ ΄ ἦ Ά 

τε ὄχλον ἰδόντες καὶ τὸν τῶν θεραπόντων καὶ τὸν 
[οἱ 3 ’ 3 ’ ν ’ 3 »“ 4 

τῶν ἀνδραπόδων, οἰηθέντες ὄφελός τι αὐτῶν εἶναε, 
’ κ᾿ 

ἀπεστρέφοντο. καὶ τότε μὲν τροπαῖόν τε ἵστα- 

σαν οἱ Κερκυραῖοι τούς τε νεκροὺς ὑποσπόνδους 
3 ’ Ν ΄ ς Ἁ . [οὶ 4 
ἀπεδίδοσαν. ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει 

᾽ὔ ἐρρωμενέστεροι ἐγεγένηντο, οἱ δ᾽ ἔξω ἐν πάσῃ δὴ 
ἀθυμίᾳ ἦσαν. καὶ γὰρ ἐλέγετο ὅτι ᾿Ιφικράτης τε 
Ψ μ : 7 Ν ᾿ Ύ ρ Ύ ς Κρ Ἶ 
ὅσον οὐκ ἤδη παρείη, καὶ οἱ Κερκυραῖοι δὲ τῷ 
» “ . ΄ « ,, , «ἃ 3. » 
ὄντι ναῦς ἐπλήρουν. Ὑπερμένης δέ, ὃς ἐτύγ- 

1 ΤῊἜΘ ἀναστροφή ἱπνοϊνοεά ὕνο τηονοϑιμθηΐβ, (1) ἃ ἔδοϊησ 
δὐουῦ, 20] ονγοα ὈΥ ἃ τρᾶσοὴ ἴο ὑἢ6 ΓΟΑΓ, δηᾶ (2) ἃ ὑυτηΐην οὗ 
{16 πὸ ὉΠῸ}] ἴἰῦ βύοοά Ὀομϊπα ὑπὸ δα]δοθηῦ ὕγσοορβ, ὑδ8 
ἀουθ)ῖπρ ὕμ6 ἀδρύ οὗ ὑπ ὑῬῃμαϊίδῃχ. [ἢ ὑμὲὶ8 οαδ8θ ὕ1 6 Θθιων 5 
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Δα ἀνα] 5 ὕροη {Π6 1,Δοεαδειηοηΐδῃ8 ; ΠΠΘΘΉΨ 1] 6 378 κι. 
οἴμιοτβ 58} 6 ουὖῦ ΕΥ̓͂ ἴῃς οΟΥἾΠΕΥ ραῖεβ ἃπα ἴῃ τὴᾶ55 
Τογγαδίίοη αἰϊδοικεα ἴμοβα ψῃῸ ψεγα αὖ ἴῃς εχίγειης 
ἐπα οὗὨ {πε ᾿ἴπθ. Τμεβε Ἰαΐϊζεγ, ψ]ὸ σγοσα ἀγανῃ ὉΡ 
οὐἱ]γν εἰρη ἄεξερ, ὑπ] πκΚίηρ {παῦ της οὐΐεῦ ἐπα οὗ ὑμε 
ΡΒ ΔΙΔΩχ ννᾶ5 ἴοο γγϑᾶϊ, υπάετγίοοκ ἴο βυνίηρ ἰδ δγουπα 
ΡΟῚ ἰἴ561.} Βιυΐ ἃ5 500 85 ὑπεὺ ὑερᾶπ ἴῃς ὑδοῖ- 
ψαγα τηοναοχηδηΐ, ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ 6}}] ἀροη ἔμ θα, ἰπ ὑπα. 
6] 16 ὑμαῦ ὑΠῈΥ νεγα ἴῃ Πρ, ἀπα ὑπαγ αἀἰα ποῖ ρῸ 
ΟΠ 8 βινίηρ ἔογνναγα ; γἘΠδύτηογα, ὑΠ056 τ ἢο γνετα 
ποχῦ ἴο Πδπὶ α͵5οὸ βαρ ἴο ἤθβε. 4ἈΔ.5 ἴου Μῃδβίρρι, 
ψ 116 ἢς νὰ Ὁη80]6 ἴο δα ἴῃς ἴσοορβ ψῃΐο ἢ ψεΥῈ 
Βατζα ργεββεα, θδοδυβα ὑπ ἘΠΘῚΥ νγὰ85 αὐϊδοκὶηρ ὮΪΤῚ 
ἴῃ ἔγοηῦ, 6 νὰβ8 Ἰϑ δῦ 1 8 ἜΘΟΥ 5Π14}16Γ ΠΌΣΟΥ 
οὗ τηϑσὴπβ. ΕἸΏΔΠΠΥ, 4}} οὗὐ ἴπΠῸ δῆθν πηδϑβθα {δειω- 
56 ]νεβ ἱοροῖμεῦ δηᾶ ομαγρεα ὑροὴ Μηδθῖρρυβ δρᾶ 
ἢϊ5. ἔσοορβ,  ῃ ἢ ψγετα ὈΥ [ἢ158 τἴἰτηθ νεσῪ ἵεν. Απάᾶ 

- 1Πε οἰ ΖΘ 8, βεαίηρ ν ῃὰῦ νν8ἃ5 σοίῃρ' οὨ, ὄἼδῖὴδ ουΐ ἴο 
Ἰοΐῃ ἰπ με αἰΐδοῖς. Τῆδη αἴθε ἔμεν δὰ Κι]16δὰ 
Μιδϑίρρυβ, 411 β γα ρῃῦναυ Ἰοϊπεα ἴῃ τῆς ρῥυτβυϊί. 
Ἀπαὰ ὕπαν Ῥγοῦδ]ν που] πᾶνε οἀρίυτοα {Π6 νετῪ 
σΆΤΩΡ, 8] ΟΡ Ὑδὰ 1158 βἴοοκδας, ἢδα ποῦ ὑπὸ ρυγβιθῖβ 
ἴυγηθα δος ὉΡοη βεεΐηρ ἴδε ογτοννα οὗ οδιαρ-ἴο]- 
Ἰονεῦβ, οὗ αἰϊεπαάδηϊβ, Δπα οὗ 5ϊανεβ, ᾿τηδσίηἰησ ὑῃαῖ 
ὑπΠεστα νγ8 βοῖης ἢρῃίηρ 40} }7 ἴῃ πε. Αἵ {Π18 
ἰἴαθ, δεοοταϊηρσὶγ, ἰμῈ ΟΟΥΟγγΘ8 5 βεῦ ὕ0 ἃ ὑγΟΡὮΥ 
Δηα σάνε ὕδοῖκ ἴῃ6 Ὀοάϊ685 οὗ {Π6 ἀδδά ὑπα6ογ ἃ ἰγυςα. 
Αμᾶ αῇεν ὑμ15 ἴῃ ρεορὶδ ἴῃ {Πε οἱζγ ψεῖα βἴουϊεσ οὗ 
Ποεαγῖ, 16 ὕποβα ουϊδ6 ψεγα ἰῃ ἴῃς υἱμχοβκῖ ἀ6- 
ΒρΡομάθηου. ΕῸΓ ἔμεῦα νγὰ8 ποῦ ΟὨΪΥ ἃ Τεροῦῖ ὑδμαὺ 
ΙΡῃϊογαῖαβ νγὰβ δἰγεδαν ργδοίϊοα ν δὲ ᾿δηά, υυῦ ἴῃς 
Οογογγδθδη8 ΕΓ ἴῃ ἔδοὺ 4180 τηδηηΐηρ 5η1085β.. ΤΏΘη 

δύϊδοῖς ργονθηύθα 86 δοοοῃι  !δῃτηθηῦ οὗ ὕδ8θ βϑθοοηὰ τηονὸ- 
τηθηῦς 
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χανεν ἐπιστολιαφόρος τῷ Μνασίππῳ ὦν, τό τε 
ναυτικὸν πᾶν ὅσον ἦν ἐκεῖ συνεπλήρωσε, καὶ 
περιπλεύσας πρὸς τὸ χαράκωμα τὰ πλοῖα πάντα 
γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων καὶ τῶν χρημάτων 
ἀπέστελλεν" αὐτὸς δὲ σύν τε τοῖς ἐπιβάταις καὶ 
τοῖς περισωθεῖσι τῶν στρατιωτῶν διεφύλαττε τὸ 
χαράκωμα: τέλος δὲ καὶ οὗτοι μάλα τεταρα- 
γμένοι ἀναβάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις ἀπέπλεον, 
πολὺν μὲν σῖτον, πολὺν δὲ οἶνον, πολλὰ δὲ ἀν- 
δράποδα καὶ ἀσθενοῦντας στρατιώτας καταλι- 
πόντες" δεινῶς γὰρ ἐπεφόβηντο μὴ καταληφθεῖεν 
ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων ἐν τῇ νήσῳ. καὶ ἐκεῖνοι μὲν 
εἰς Λευκάδα ἀπεσώθησαν. 

ὋὉ δὲ Ἰφικράτης ἐπεὶ ἤρξατο τοῦ περίπλου, 
ἅμα μὲν ἔπλει, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν 
παρεσκευάζετο' εὐθὺς μὲν γὰρ τὰ μεγάλα ἱστία 
αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλέων" καὶ 
τοῖς ἀκατείοις δέ, καὶ εἰ φορὸν πνεῦμα εἴη, ὀλίγα 
ἐχρῆτο: τῇ δὲ κώπῃ τὸν πλοῦν ποιούμενος ἄμει- 
νόν τε τὰ σώματα ἔχειν τὐὺς ἄνδρας καὶ ἄμεινον 

283 τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. πολλάκις δὲ καὶ ὅπῃ 

μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα ἢ δειπνο- 

ποιεῖσθαι, ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς 

κατὰ ταῦτα τὰ χωρία" ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστρέψας αὖ 
καὶ ἀντιπρῴρους καταστήσας τὰς τριήρεις ἀπὸ 

’ ες 9 ’ 9 “Ὁ 9 ἣ ξ΄“ ᾽ 

σημείου ἀφίει ἀνθαμιλλᾶσθαι εἰς τὴν γῆν, μέγα 
δὴ νικητήριον ἦν τὸ πρώτους καὶ ὕδωρ λαβεῖν καὶ 
εἴ του ἄλλου ἐδέοντο, καὶ πρώτους ἀριστῆσαε. 

΄Ὰ 3 ὁ ; Ψ ’ ᾽ὔ ’ 2 

τοῖς δ᾽ ὑστάτοις ἀφικομένοις μεγάλη ζημία ἣν τό 
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ΗΕΙΙΈΝΙΟΑ, ΥἹ. τι. 25-28 

ΕΗ γρεύτηθπςοβ, 0 οΠδποαα ἴο θὲ νἱςα-δΔαάγηίγα! ὉΠΘΥ 5378 5.0. 
ΜμδβΙρρυβ, Ἰπδηπδα ἔν ἴῃς επἰνε ἤεος οὶ δ 
δα ἰῆογε, δηα δἰθεσ 581}Π}πρ’ τουπα ἕο ὑπ6 βἰοοκαᾶς 
ΔῈ Π]]ΠἸηρ᾽ 411 15 ὑγαπβρογὺβ νυ τ ὑΠ 6 5]ανεβ δηα {πα 
σαρζυγεα᾽ ργοροσῖγυ, βεηΐ ἵμεῖὴ οἴ; 6 Ὠἰτηβο ἢ, μον- 
νου, υἱἱἢ ἢἷἰς χα πθ5 δπα βοὴ οὗ ἴῃς 50] 16 γ8 ἃς 
[δὰ ὕδδῃ ᾿ς αἰΐῖνε, Κερί ρυδτα ονεῦ ἰῃς βἴοοϊαδαο ; 
Ἰνυυῦ ἤΠ4}}γ ἔπαγ, ἴοο, δια ρακοα ὕροη ἴπ 6 ὑγίγολθ5 [π᾿ 

, 5τεδῦ σομ βίοη δα ννεηΐ 581}1πρ' οἵδ, Ἰεδνίῃρ' ὑεῃϊηα 
το ἃ ρτεαῦ ἀε4] οὗὉἨ σοτη, τπυοἢ τγῖπα, ἃ Πα τηϑηΥ 

ΒΙανεβ δηα [οὶ βο] αἴθ γβ; ἴὸῦ ΤΠΘΥ ψνεῦα Ἐχοθοαϊ ΡΥ 
αἴταϊα ὑμαὺ ὑῃΠδῪ νου] Ν οδυσῃῦ οα ὑΠ6 ἰβαπά ὮὈγ 
τι6 Αἰμδηΐδη8. Απα 80 ὑμεν γεδο! θα [Ι͂ουσᾶς ἴῃ 
βδίοϊγ. 

ΑΒ ἔον [ῥρῃϊογαῖαθβ, σμθὴ ἢ6 θαρϑῃ ἢΐ5 νογᾶρξ διουμᾶ 
- Ῥεϊοροππηδβὰβ ἢ6 ψαηῦοη Ὑ] ἢ 4}1 πεϑα αι] ργεραγᾶ- 

ΤΟΙ ΤῸΓ ἃ ἢν] θαϊ.]6 85 μ6 54]]6α : ἴογ αἱ ὑπ6 ουΐοοῖ 
ἢς Παὰα Ἰεν ὨΪ5 Ἰᾶγρα 58115 Ῥε πα Ὠΐτη δ Αἰ 65, βῖπος 
ἢε ἐχρεοϊςα ἴο ἢρσῃΐ, δπα πον, υγίπεν, μα ταδάς Ἰνὰϊ 
5] σῃῦ ἀ8ὲ οὗ 5 5:18 16} 581185, ἄνθη 1ἶ [6 νν]ηα νγὰβ 
ἔανουγαα; ὈΥ τηδικίησ 8 νογαρσα, ἔπε, ν ἢ) {ΠῸ 
οδῦ, δε Καερῇ ἢἷ8 τηθη ἴῃ θεῖος οοῃαϊ οη οὗ Ὀοαγν 
Δη ἃ οδυβοα ἴῃς 8ῃηϊρ5 ἴο ρῸ ἔδϑίεσ. ΕἸγΠθτΊΏΟΓΕ, 
Ψ ΠΘΠΟνΟ ὑπ6 ἀχρεϑαϊθίοη νγὰβ σοίηρ ἴο ἴακαε {{Ὲ 
ΠΟΟΠΩ͂ΔΥ οΥ {Π6 ενϑηϊηρ᾽ πη68] αὖ ΔΗΥ ρδγίου]Υ βροῦ, 
ἢς μψου]ά οἶζεῃ ἀγὰνν ὕδοῖς ἔπε Πεδᾶ οὗ ὑμε Ἵοϊυπηη 
ἔγτγοη ἴδῈ βδῇογε ορροβῖϊε ἴῃ6 ρὶδοθς ἱπ αμπαδϑίίοῃ ; 
ὑμποη ἢ6 νου ἴυστ ὑπ6 1ἴπ6 διουπα ἀραΐῃ, οδιι56 
{πὸ ὑγίγοιηθα ἴο μοδᾶ ἰονδγὰ ῃς Ἰἰδηά, δηᾶ εἴαγχὶ 
μετὰ οὔ᾽ αὖ ἃ βίρπαὶ ἴο γὰθβ ἴο ὑπ6 5ογθ. [Ὁ γγὰβ 
οουπίθα ἃ ργεαὶ ργ1Ζε οὗ νἱοΐογΥ ἴο ΡῈ {με ἢγϑι ἴο 
σεῦ νδῦθυ οὐ δηγίπίηρ 6156 ἴμεν πεααδάα, δηᾶ {πὸ ἢγϑὶ 
ἴο σεῦ {πεῖγ πγεὰ]. Ομ ὑμ6 οὐμεὺ μαπᾶ, ἴΠο86 ψ]ιὸ 
γΟΔΟΒΘα με βδῆοσε ἰαϑδὺ ἱπουχγεα ἃ στθαὺ ρεῃδ] ν ἴῃ 
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τε ἐλαττοῦσθαι πᾶσι τούτοις καὶ ὅτι ἀνάγεσθαι 
ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειε' συνέβαινε γὰρ τοῖς μὲν 
πρώτοις ἀφικνουμένοις καθ᾽ ἡσυχίαν ἅπαντα 
ποιεῖν, τοῖς δὲ τελευταίοις διὰ σπουδῆς. φυλα- 

κάς γε μήν, εἰ τύχοι. ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριστοποιού- 
μενος, τὰς μὲν ἐν τῇ γῇ, ὥσπερ προσήκει, καθ- 

ίστη, ἐν δὲ ταῖς ναυσὶν αἰρόμενος αὖ τοὺς ἱστοὺς 
ἀπὸ τούτων ἐσκοπεῖτο. πολὺ οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι 
καθεώρων ἢ οἱ ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου 
καθορῶντες. ὅπου δὲ δειπνοποιοῖτο καὶ καθεύ- 
δοι, ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ νύκτωρ πῦρ οὐκ ἔκαε, 
πρὸ δὲ τοῦ στρατεύματος φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς 
λάθῃ προσιών. πολλάκις δέ, εἰ εὐδία εἴη, εὐθὺς 
δειπνήσας ἀνήγετο" καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι, θέοντες 
ἅμα ἀνεπαύοντο" εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι, κατὰ μέρος 

τοὺς ναύτας ἀνέπανεν. ἐν δὲ τοῖς μεθ᾽ ἡμέραν 
πλοῖς ἀπὸ σημείων τοτὲ μὲν ἐπὶ κέρως ἦγς, τοτὲ 
δ᾽ ἐπὶ φάλαγγος: ὥστε ἅμα μὲν ἔπλεον, ἅμα δὲ 
πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν καὶ ἠσκηκότες καὶ 
ἐπιστάμενοι εἰς τὴν ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὡς ᾧοντο, 
κατεχομένην θάλατταν ἀφικνοῦντο. καὶ τὰ μὲν 
πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ ἠρίστων καὶ ἐδείπνουν" 
διὰ δὲ" τὸ τἀναγκαῖα μόνον πράττειν καὶ τὰς 
βοηθείας ἔφθανεν ἀναγόμενος καὶ ταχὺ ἐπέραινε. 

Περὶ δὲ τὸν Μνασίππου θάνατον ἐτύγχανεν ὧν 
τῆς Λακωνικῆς περὶ τὰς Σφαγίας. εἰς τὴν Ἠλείαν 

1. ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου καθορῶντες Μ55.: 6]. Ὀγδοϊκ οὐδ, ᾿Ο]ονίης 
ἩἨδυίηδῃ. 
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ΗΕΙΙΈΝΙΟΑ, ΥἹ. π΄. 28--21: 

ὑμαῦ ὑπ ν σαταε Οὔ ψγοτβα ἴῃ 411 ὑμεβε ροίηΐβ, ἀῃηᾶ ἴῃ 818 κιο 
πε ἴδοϊ ὑμαῖ ὑπεγ δαά ἴο μυΐ ἰο 568 δραίη δὲ ἐδ6 
ΒΔΙῺΘ ἰπη6 85 ἴΠ6 ταδὶ ἤδη [6 β'ρηδὶ ννἃ8 ρίνεῃ; 
ἔον ἴδ σϑβυ]ὲ νγὰβ ὑπαὶ [Ποβε ψῆο οδτὴς ἰπ ἢγϑὶ ἀϊά 
δνογυτίηρ δ ὑμεῖν Ἰείβυγε, 16 ὑποθ6 0 οδτὴδ 
ἴῃ ]Ἰαβὺ Πδᾶ ἴο ἢυγγ. Αραΐῃ, π᾿ βεϊπρ νναΐο 65, 
Πα ἌἙμδηῃςβᾶ ἴο να ἰακίῃηρ {Ππ6 τηϊ Δ γ τηθδὶ] ἴῃ ἃ ἢοβί]α 
οουῃηΐτυ, ἢ ροβίθα βοῖὴβ οὐ ἴδε Ἰδηά, ἃ5 18. ῬΓΌΡΕΓ, 
μναῖ θεβὶεβ ἢς μοϊδιεα ὑμ6 τηδϑῖβ οὴ {Π6 5ῃ]ρ5 δηᾶ 
δα τηϑῃ ΚΕΕαΡ νψαΐςἢ ἔγοτῃ {πεῖν ἴορβ. Τῆεβα τλθῃ, 
τῃεγείογα, οου]Ἱα 566 συοῇ ἔδυῖμον, ἔγουτα {πεῖν Πρ ΠΘΓ 
Ροϊπῇ οὗ νίαν, δὴ ὕμοβε οὐ {16 ἰανε]ὶ. Εὐγίθμου, 
νν ογανεῦ δὲ αἰπαα οἵ 5]ερῖ, ἢ6 ψου]ᾶ ποὺ ἢᾶνα ἃ ἢγα 
ἰπ5146 ἴῃς Ἄοδιὴρ ἀυσίηρ ἴῃς πἰρῃϊ, νυΐ Κερὶ ἃ Ἰρ)ὶ 
υυυγηΐηρ ἴῃ ἔγοηὶ οὗ ἢΐ5 ἔογοεβ, 8ὸ [ῃδὶ ἢο ομδ οου]ά 
ΔΡΡτόδΟΝ ὑπορβεγνεα. Ἐσεαυδηί, μβονανεν, 1 ἰῦ ννᾶ8 
δοοῦ ψοαΐμονῦ, ἢ6 ψου]Ἱὰ ραΐ ἴο 566 ἃρδίῃ ἱτωσηθδαὶ- 
αἴε!γ αἴνεν αἰπίηρ ; δπᾶ 1 ἴἢθγα νὰβ ἃ ἔδνοῦγαθ!ε 
Ὀγεθζα, ἔπῈῪ 584116Ἁ δηα γτεβϑίεα αὖ με βάπηθ {Ππη6, 
ὙνὮ 116 1 1 ννᾶ8 ΠΕΘΘΒΒΑΙΎ ἴο τον, Πα γεϑίβα {Π6 58110Ὑ5 
ὈΥ ἴμτη8. Αραΐῃ, ἤθη Πα 5411 Ὀγ ἄάγ, ἢ6 ψου]Ἱὰ 
Ἰεδαὰ ἴῃς ἢξεϊ, ὈΥ βίρῃδὶβ, αὖ οὔθ {ΐϊπι6 ἰπ σΟ] ἢ 
8ηα δ δηοῦμογ ἴῃ ᾿ἰη6 οὗ υαιι]α ; 580 ἐπαῖ, ψν 1] 6 511} ' 
Ῥυτγϑυΐηρ ὑποῖν νογᾶρο, μον δᾶ αὖ ὑπ βᾶσηβς {ϊτὴ6ὲ 
ΡῬτγδοϊβεα δηα Ὀθδοοιηα 5.{1]6α ἴῃ 411} ἔῃ πηδπόδανταβ οὗ 
θαῖι]ε θεΐοτα ὑπεν γαδοῃθα ὑΠ6 βεᾶ ψῃ ἢ, 85. ὑπὸ 
ΒΌΡΡΟΞΕεά, ννᾶϑ. με] α ὈγῪ ἴῃ6 δῆενυ. Απᾶ δ μουρἢ 
ἴον 116 τηὐβὺ ραγὶ ὑθδυ ἴοοϊς υοΐ ποῖ ΠΟΟΠάΔΥ δηά 
ΠΕ Ἔνθ ηϊηρ Τ168]5 πῃ ὑΠ6 ΘΠΘΤαΥ 5 ΘΟυἴΓΥ, παν  - 
ὉΠ16 1658, ὉΥ ἀοῖπρ' ΟὨΪΥ ἢΠ6 ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ [ὨΠρ5, 16 ἰννᾶνϑ 
δοὺ ἴο 5684 θεΐογα 6 δ μ ΘΠ, 5 [ΌΓΟ65 δυγῖνεα ἴο ΓΕΡΕ] 
Ὠΐτη δΔηα βρεεαιν σοῦ ὑΠ 66. νὰν δρϑίῃ. 

Αὐ {με τὰς οὗ Μῃδβίρρυβ᾽ ἀδαῖῃ [ρϊογαῖεβ 
ἙοΠῃδηςβᾶ ἴο ΡῈ πεᾶγ {πῸ ϑρῃασίδο 1 ἴῃ 1 ,δοομῖα. ΤΠΘΗ, 

1 1β]δηαβ βἰζυδίεα οἹ᾽ ῬΥ]οβ. ᾿ 1 
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ἤ ΄Ν ΄΄ι 

δὲ ἀφικόμενος καὶ παραπλεύσας τὸ τοῦ ᾿Αλφειοῦ 
9 

στόμα ὑπὸ τὸν ᾿Ιχθὺν καλούμενον ὡρμίσατο. 
[οὶ 9 ἐ 3 [οἷ 3 ’ ,, Ν᾿ “), τῇ δ ὑστεραίᾳ ἐντεῦθεν ἀνήγετο ἐπὶ τῆς Κεφαλ- 

Ν “ ληνίας, οὕτω καὶ τεταγμένος καὶ τὸν πλοῦν 
Ἶ ᾿] 

ποιούμενος ὡς, εἰ δέοι, πάντα ὅσα. χρὴ παρε- 
’ σκευασμένος ναυμαχοίη. καὶ γὰρ τὰ περὶ τοῦ 

’ ’ ’ 

Μνασίππου αὐτόπτου μὲν οὐδενὸς ἠκηκόει, ὑπώ- 

πτευε δὲ μὴ ἀπάτης ἕνεκα λέγοιτο, καὶ ἐφυ- 
’ὔ λάττετο' ἐπεὶ μέντοι ἀφίκετο εἰς τὴν Κεφαλλη- 

, 3 α Ν . ». , ν. 2. » ᾿ 
νίαν, ἐνταῦθα δὴ σαφῶς ἐπύθετο, καὶ ἀνέπανε͵ 

τὸ στράτευμα. 
Οἶδα μὲν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα, ὅταν οἴωνται 

, ξ΄ 

ναυμαχήσειν ἄνθρωποι, καὶ ἀσκεῖται καὶ μελε- 
“ 3 “ 3 “ [τὰ 3 Ν 3 ’ὔ τᾶται' ἀλλὰ τοῦτο ἐπαινῶ, ὅτι ἐπεὶ ἀφικέσθαι 

“-“ , ταχὺ ἔδει ἔνθα τοῖς πολεμίοις ναυμαχήσειν ᾧετο, 
ἃ ἴω 

ηὕρετο ὅπως μήτε διὰ τὸν πλοῦν ἀνεπιστήμονας 
εἶναι τῶν εἰς ναυμαχίαν μήτε διὰ τὸ ταῦτα 

93 

94 

μελετῶν βραδύτερόν τι ἀφικέσθαι. 
’ Ν Ν 3 “) ’ Καταστρεψάμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ 

,: μή - 2 ᾽ 3 “ “ 
πόλεις ἔπλευσεν εἰς Κέρκυραν. ἐκεῖ δὲ πρῶτον 

’ μὲν ἀκούσας ὅτι προσπλέοιεν δέκα τριήρεις παρὰ 
Διονυσίον, βοηθήσουσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, 

.. 3. δ Ν ’ “ ’ [4 αὐτὸς ἐλθὼν καὶ σκεψάμενος τῆς χώρας ὅθεν 
’ὔ 

τούς τε προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾶν καὶ τοὺς 
’ὔ “ 

σημαίνοντας εἰς τὴν πόλιν καταφανεῖς εἶναι, 
ἐνταῦθα κατέστησε τοὺς σκοπούς. κἀκείνοις 

μὲν συνέθετο προσπλεόντων τε καὶ ὁρμούντων 
ὡς δέοι σημαίνειν. αὐτὸς δὲ τῶν τριηράρχων 
22 



ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΜΝ]. κ᾿. 3231--:}4 

ΑΕΓ γοδο ίηρ ΕΠ15 Δα 58}}}πΠΡὴ’ ρᾶϑῦ {Π6 ταουΐῇ οὗ {116 818 πα 
ΑἸΡΙευβ, ἢς δηομογεα υεηδαῖῃ ὑΠπῸ ργοιηοηΐογυ οΔ]16α 
Ιςῖῃγ5. Ετσοιι {ἰεσα πα ρὰΐϊ ἴο 568 ου ἴδε [Ο]]ονέην; 
ἀν ἴογ (ρδ)]εηΐϑ, μανίην ἢ15 ἤδεῦ ἰῃ ϑυο ἢ ογάον 
Δα πηακίηρ ὑΠ6 νογᾶρα ἰπ 5060}]} ἃ ΨΥ {ἰΠιδᾶΐ, 1 ἰἰ 
Βῃουα ΡῈ πεοθββασυ ἴο ἤρῃΐ, ἢ 5ῃου]α ')»Ὲὲ γεδαγ ἴῃ 
4}} δϑϑϑηϊδὶ) τεβρεοῖβ ἴο Ὧἀο 580.ὡΌ. ΕῸΓ ἴθ [δᾶ ποῖ 
Πδαγα {ΠῸ πον. οὗ Μηδϑρρυβ᾽ ἀδδι]ϊ ἔγοτα ΔΎ Ἔγε- 
νυν] ΐη655, θαΐ συξροςοῖοα {Ππῶὶ ὃ νγᾶ5 ἰοϊα ἴο ἀδοεῖνα 
τ, Δπα ἤδηοα ψψὰβ Οἡ [5 συᾶτα ; ψ ἤδη ἢδ ατγνοα 
αἴ (ΟερΠδ]] οἷα, οννανοῦ, 6 ποτε σοῦ ἀδςῆηϊϊα [ἴη- 
ἔογηηδίΐοῃ, δηα 50 γϑϑϊεα ἢϊ5 ἔουοθϑ. 

Νον [1 8ηὴ ἄναγε ὑΠδῖ 4}} {1156 τηδίζευς οὐ ργδοϊΐοας 
Δηα ὑγαϊηἰῃρ᾽ ΓΘ Εὐδίοι ΓῪ ὙΥΠΘΠΟΥΘΥ ΔΘ δχρεοῖ ἴο 
εηραρε ἰὴ ἃ ἰαιι]6 ὈΥ 868, νυΐ {Π40 ψ]ἶο ἢ} 1 οομι- 
Τη6 Πα ἰῃ ΙρΠϊογαῖαβ 15 1115, {πὸ ἤδη 1 ννὰ5 ἱπουμ- 
θεμῦ ὕροη ἰκἰπὶ ἴο ὐτῖνα Βρεεα!!γ δὖὺ {6 ρ]δοα ΒΟΥ α 
Ὦς βυρροβεα ἢδ βιου]α ἤρ]ιλ νι} {Π6 δμθηγ, Πα 
ἀϊβοονεγοα ἃ ΨΥ ἴο ΚΕαρ ἢΪ5 τηθῃ ἴγομχ θεῖηρ Εἰ Π6Γ, 
ΟΥ̓ τεᾶβοι οὗ πε νογᾶαρα ὑῃπ6ὺ ἢ)8α τηδάς, ὑπ5Κ1]εα 
ἰπ ἴῃς ἰδοιϊοβ οὗ δρῃτπρ αὖ 568, οὔ, ΌὈΥ γϑᾶβοῃ οὗ 
πεῖν πανί 6 δὴ ἰταϊποα πὶ βυςΐ. ἰδοίϊοβ, ΔῺγ {116 
ΤΟΤΕ ἰΔΥαῪ ἰπ υγίνίπρ δὖ {ΠΕ ὶν ἀεβυϊηαἰίοη. 

Αἴἴδον βυρνάυΐϊηρ ἴῃς οἰτ᾽65 ἴπ Οερ 4] 6 ηΐα ἢ 5416 6 
ἰο Οογογγα. ΤἝσδτα, ρου Πμοατίηρ ὑπαὶ ἴδῃ {ὐ ΓΘ 68 

ΟΨΟΓΕ Βα Πρ {ΠῚ Π6γ ἔγοπι Πομγβὶιβ ἴο δὰ {Π6 [,4.6- 
ἀδοιηοηΐδηβ, ἢ ἤγϑὶ νοῦ ἰῃ ΡΟΥβοη ἃηα Ἰοοκεα ονοῦ 
[Π6 σιουπά ἴο ἢπάᾶ 4 ροϊηΐ ἔγοιπ νοῦ ΔῺΥ ψ» 80 
ΔΡΡτοδομεᾶ πε ἰϑαπα Ἵοου]ὰ δὲ βδβεϑῃ δῃηὰ ἴδε τδῃ 
βἰδιίϊομδα ὑμεγα ἴο βεηα 5165}81]5 ἴο {Π6 οἰΥ ψου]Ἱά "»ὲ 
ν 5016 ; ὃς ἔπη βἰαι πε ἢΐ5 νναϊο με β αὖ {Πδὶ ροϊπῦ. 
ΗΦ «αἶϑο ἀρτεεὰ νψἱῦἢ ὑῃεπὶ 85 ἴο ἢονν ἴῇθν ψεγε ἴο 
β'σηαὶ σῇθη ἴΠ6 ἜΠθῚΥ ΨΨΟΓΘ ΔρΡΡγοδοηρ ἀηα ἤδη 
{ΠῈΥ σεῦα δῇ ὅπόθοσ. ὙΠεη ᾿α σάνε ἢΪ5 ογάθσβ ἴο 

33 
ΥΟΪ, 1 Ὁ 
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’ Μ ἃ ΄ 3 ΄ προσέταξεν εἴκοσιν, οὃς δεήσοι, ἐπει κηρύξειεν, 
ἀκολουθεῖν: εἰ δέ τις μὴ ἀκολουθήσοι, προεῖπε 

Α 2 θ .. δί 3 δ᾽ : ᾽ 

μὴ μέμψεσθαι τὴν δίκην. ἐπεὶ δ᾽ ἐσημάνθησαν 
᾽ 2 ᾽ 39 9.9 ἢ ’ 

προσπλέουσαι καὶ ἐκηρύχθη, ἀξία ἐγένετο θέας 
ἡ σπουδή" οὐδεὶς γὰρ ὅστις οὐ δρόμῳ τῶν μελ- 

’ ΄ὰ 3 ’ 3 Ν “ ’ ἈΝ 

λόντων πλεῖν εἰσέβη εἰς τὰς ναῦς. πλεύσας δὲ 
ΝΜ ἰ ’ , ’ 

ἔνθα ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλαμβάνει 

ἀπὸ μὲν τῶν ἄλλων τριήρων εἰς τὴν γῆν τοὺς 
ἄνδρας ἐκβεβηκότας, Μελάνιππος μέντοι ὁ “Ρό- 
διος τοῖς τε ἄλλοις συνεβούλευε μὴ μένειν ἐνταῦθα 
καὶ αὐτὸς πληρωσάμενος τὴν ναῦν ἐξέπλει. ἐκεῖ- 
νος μὲν οὖν καίπερ ἀπαντῶν ταῖς ᾿Ιφικράτους 
ναυσὶν ὅμως ἀπέφυγεν" αἱ δὲ ἀπὸ Συρακουσῶν 
νῆες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς ἀνδράσιν. ὁ μέντοι 
᾿Ιφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριασάμενος 
ἕλκων κατηγάγετο εἰς τὸν τῶν Κερκυραίων 
λιμένα, τῶν δὲ ἀνδρῶν συνέβη ἕκαστον τακτὸν 
ἀργύριον ἀποτεῖσαι, πλὴν Ἰζρινίππου τοῦ ἄρ- 
χοντος" τοῦτον δ᾽ ἐφύλαττεν, ὡς ἢ πραξόμενος 
πάμπολλα χρήματα ἢ ὡς πωλήσων. κἀκεῖνος 
μὲν ὑπὸ λύπης αὐθαιρέτῳ θανάτῳ ἀποθνήσκει, 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ ᾿Ιφικράτης ἀφῆκε, Κερκυραίους 
ἐγγνητὰς δεξάμενος τῶν χρημάτων. καὶ τοὺς 
μὲν ναύτας γεωργοῦντας τοῖς Κερκυραίοις τὸ 
πλεῖστον διέτρεφε, τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς 

“ “ ς ’ 

ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέβαινεν εἰς τὴν 
᾽ , 3 -“ “ , ’’ ) Ακαρνανίαν' καὶ ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν 
᾿ ᾽ὔ » ’ δέ Θ “Ὁ ’ὔ ’,ὔ 

ἐπεκούρει, εἴ τίς τι δέοιτο, Θυριεῦσι δέ, μάλα 
’ὔ 

καὶ ἀνδράσιν ἀλκίμοις καὶ χωρίον καρτερὸν 
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ΗΕΙΤΓΈΝΙΟΑ, ΝἹ. πὸ 34-.}} 

ὑνδηΐυ οὗ ὑΠ6 οσαρίδίπδβ, Ψ]ο5ε ἀυΐν ἰδ βου] δὲ ἴο 5878 πιο. 
ἔο]ονν πἴπη θη ὑπ Ποσ]α σάνε {Π6 νογᾶ ; δῃά 
ἴῃ σα86 δῆγοης [δ]εα ἴο ΦΌ]]ονν, 6 νναγηθά ΐπι ὑπαὶ 
Ὲ σνουἹὰ ποῖ πᾶνε οοσδβίοῃ ἴο ἢπᾶ ἔδυ]ς ἢ Ηἰς 
Ρυῃ βηθηῖ. Νον δ η {Π6 βἰρῃδὶ οδπα ἐπαὺ {Πς 
ὑΥ Γοτλ6 5 ΕΓ ΔρΡργοδοίηρσ, πα ἤθη ἴῃ 6 Ψψοτά ν'ὰβ 
δίνει ὈΥ ἴπ6 Πογδὶα, ὑπὸ ἀγάουγ οὗ 411] ννᾶβ ἃ εἰρ)}νὶ 
νου ἢ βθοίηρ; [ῸΓ ἴδετε νψὰϑ ΠῸ ομδ διηοηρ ἴΠ086 
Πο Ψ γα ἴο 581] ψνῆο αἰὰ ποῖ τὰ ἴο ρσεὺ δροαγὰ ἢϊ5 
510. Ώδη Ιρϊογαῖεβ ἢδα γοδο] δα [πε ρίαος ψ]θτα 
16 Ἔπθιηγ 5 ΟΡ ΓΘ 65 6 Γ6, 6 ουπα πε ογενν οἵ 4] 
5ᾶν6 ΟἿ6 δἰγεδαν Ἂἀἰβεαγκοα ᾿οὰ {πὲ βδἤογε, θυΐ 
ΜεἸδηίρρυ5, ἴπς Εἰ οάΐδη, δα ποῖ ΟὨΪΥ δανίπεα {}}ς 
οὐ οΥβ ποὺ ἴο γουηδίη πο γο, Ὀυΐ δα Ἰηδηηδα ἢ 5 ον 
5Π10 δὰ ννβ βδι Πρ οαΐ ἴο 5ε64Δ. Νον δ πουρ} πα 
μαθῦ {Π|| 5}}}08 οὗ [Ρ] ἰογαῖθβ, ἢς πανογ 6 ]685 Θβοδραά, 
αῦ 41} ἴΠ6 5η105 ἴοὰ ϑγγδουβε σεῖο οδρίυγεά, 
Ὁ] οηρ τ} ὑπεῖν οτανθ. ὙΤΠογευροι ΙΡὨϊογαὶαβ ουΐ ΟἹ 
πες Ῥε ΚΒ δηά ἰοννεα {Π|6 ὑγίγε)εβ ἰηΐο 6 ΠΑΥΡΟΌΓ 
οὗ ογογγᾶ; 85 ἴον ἴῃς ογεννβ, ἢ6 σοπο]υεδα δη ἄρτεε- 
τηδηῦ ὑπδὺ Ἔδοἢ τηδῃ 5ῃμουϊὰ ΡΔῪ ἃ χε γδῆβοιῃ, νυ] 
τῆς ἐχοορίίοη οὗ ΟΥπρρυβ ἴΠῸ σοτηχ)δ 6 ., οι 
ἢς Καρῖ ὑπᾶοὺ ρυδγα, ᾿ηϊεπαϊηρ εἰμεν ἴο Ἔχδοῖ ἃ 
ΨΕΓΥ ἰδυρα ΥΆΏ80Π ΟΥ̓ ἴο 56}}] ἢ. (ΟΥ̓ ΠΙρριι5, μον - 
Ἔνεῦ, νγ)88 50 τηου ῆςα ὑπαὶ ἢς αἰεα Ὀγ ἃ 561{-πΗϊ οἴεα 
ἀκα}, δα Γρῃϊογαῖεβ Ἰεῦ {πὸ τεβὺ ρο, δεοδριϊηρ Οοῦ- 
ΟΥ̓ΓΆΘΔΏ5 85 δυγαῦε5 ἴῸΓ ἴῃ γδηβοιῃβ. Νον ἢδ τηδίῃ- 
ἰαϊπεα ἢ]5 58:10 γ5 ἴοσγ {ΠῸ τηοϑδὺ ρᾶγί Ὀγ πανίηρ {Π 6 πὶ 
ὙΟΥΚ ἴον ἰπὰ ΟΟγογγδεδηβ οὐ ὑμ6ῖγ Ἰαπαᾶβ; {πὲ ρὲε]- 
ἰΔϑῖ5, πόονενεῦ, ἀπα ἴΠ6 ἢορ]ε5 ἴτοτὴ ἢ 15 βἢϊρ58 |γὲ 
ἴοοῖκ νἹἢ ΐπὶ δηα ογοββεά ονοῦ ἴο Αςοδγηδηΐα. 7] Ἰεγα 
ἸνῈ σάνε δἱἰὰ ἴο {Π|6 οἰϊ165 ψν ΒΙοἢ νογα ἔτι εμαΪγ, 'ἰπ σαβῈ 
ΔῺΥ οὗ ἵπεδπὶ πεεαβα αδἱα, δῃὰ τὰς γγᾶῦ ὕᾧρο ἰῃε ᾿ 
ΤΠ γγίδης, γἢ0 ΕΓ ΨΘΙῪ νϑ] δῦ δ ἃπα Ψψεῖεα ἰπ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἔχουσιν, ἐπολέμει. καὶ τὸ ἀπὸ Κερκύρας ναυ- 
τικὸν προσλαβών, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, 

πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα 
ἐπράξατο, τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ᾽ 
ἀκόντων' ἔπειτα δὲ παρεσκευάζετο τήν τε τῶν 
Λακεδαιμονίων χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα πόλεων πολεμίων οὐσῶν 
τὰς μὲν ἐθελούσας προσλαμβάνειν, τοῖς δὲ μὴ 

πειθομένοις πολεμεῖν. 
᾿γὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν στρατηγίαν τῶν Ἶφε- 

κράτους οὐχ ἥκιστα ἐπαινῶ, ἔπειτα. καὶ τὸ προσ- 
εἐλέσθαι κελεῦσαι ἑαυτῷ Καλλίστρατόν τα τὸν 
δημηγόρον, οὐ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα, καὶ Χαβρίαν, 
μάλα στρατηγὸν νομιζόμενον. εἴτε γὰρ φρονί- 
μους αὐτοὺς ἡγούμενος εἶναι συμβούλους λαβεῖν 
ἐβούλετο, σῶφρόν μοι δοκεῖ διαπράξασθαι, εἴτε 
ἀντιπάλους νομίξων, οὕτω θρασέως! μήτε καταρᾳ- 
θυμῶν μήτε καταμελῶν μηδὲν φαίνεσθαι, μέγα 
φρονοῦντος ἐφ᾽’ ἑαυτῷ τοῦτό μοι δοκεῖ ἀνδρὸς 
εἶναι. κἀκεῖνος μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττεν. 

ΠΙ. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἐκπεπτωκότας μὲν ὁρῶν- 
τες ἐκ τῆς Βοιωτίας Πλαταιᾶς φίλους ὄντας, 
καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὑτούς, ἱκετεύοντας δὲ 
Θεσπιᾶς μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἀπόλιδας γενομένους, 

οὐκέτι ἐπήνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ πολεμεῖν 

Δ θρασέως : 6]. ἰπϑοτὺβ δἴϊεον 1 ἔπραττεν ὡς. 
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ΗΕΙΙΓΈΕΝΙΟΑ, ΝἹ]. πὶ. 27)-π|π. 1 

Ροββϑαβϑίοη οὗ ἃ νΕΙῪ βδίγοηρ [ογῖγεββ. Εὐυτίποιπηοσα, 
Ἦς ἴοοϊκ ονὲῦ ἴδε ἤἥεεϊ ψ ῃϊο ἢ ψγᾶ8 δὶ (οόγογία, δηάᾶ 
ψ ἢ δ πιοβῦ πἰποῖν ἢ ἢ 05 ἢἤγϑι 8411 ἴφ (ερ}4]] 6 ηΐα 
δηα οοἸ]εοϊεα ΤΩΟΠΕΘΥ͂, ἴῃ 50Π16 (4565 ψ ἢ [ἢ 6 σοηβοηΐ 
οὗἉἨ ἴῃς Ῥεορὶε, 'ἰπῃ οἴμεὺ οδβεβ δραϊηϑὺ ὑῃεὶν ψ1}}, ΤΏδη 
ἢ τοδάς ῥγεραγαϊίζοῃβ ἴο ἱπῆϊοϊ ἀδιηασε ὕὑροπ ἴπ6 
τευτϊουυ οὗ ἴμΠε 1 ,δοθαδειμοπίδηβ, δηα ἴο ὑγηρ ΟΥῈΥ 
ἴο εἰς 5.16 βὰς οὗ 1ῃς οὔβον μοβθε βἰαΐαβ ἴῃ ἐμαὶ 
τοξίου 85 ψοτα Πρ ἀπα ἴο τηδῖτα νᾶ Γ ὕροὴ 500 ἢ 85 
σου ]Ἱα ποῖ γἱ6]ά. 

ΝΟΥ͂ ἴῸΓ ΤΩΥ ρᾶτΐ ποῖ ΟἿΪΥ σοτηηςεδα ἰἢΐ5 σατη- 
Ραΐσηι ἴῃ ραγίίου δῦ διποὴρ 41} ἰῃς σδιρδὶρῃβ οὗ 
Τρϊογαῖοβ, νὰϊ 1 σοτητηεηά, ἔυγίῃον, ἢΐ5 ἀἰτεοϊπηρ {πε 
ΑἸμοηΐδηβ ἴο σἤοοβε ἃ5 ἢ 5 Του] εάσιθ5 (δ ] Ξἰγαΐυ, 
16 ΡΟρυΪΔΡ ογαΐου, γῆο ν58 ποῖ νεῦῪ ἔδνουγδῦὶ ἰη- 
οἸἰποά ἰοναγα Ὠἶτη, δηα. (Πα γῖαβ, ἢο νγὰ8 τεραγαςα 
85 ἃ ΝΕΙΥ βοοῦ σεπεγαί. ον ἰἴ ᾿ς ὑπουρσ]ῦ ὑμθῶν ἴο 
Βα 40]6 τβθὴ δηά ἤδηος ν]βηεα ἴο ἴδκε {ἢ δῖ 85 δά- 
νίϑοιβ, ἢς δϑοὴβ ἴο τὴ6 ἴο ἢᾶνε ἄοπεα ἃ νῖβε ἱῃίηρ, 
6116 ὁ ἴα οὐμοσ δηα 1 ἢς ὑε]ϊενεα ὑεῖ ἴο ὈῊ 
ἢἷ5 δάάνευβξασίεβ δῃὰ νυ ἱβῃεα ἴῃ 50 Ροϊά ἃ νψγὰῦ ἴο ὑγονε 
1παῦ 6 γᾶ πεῖ. ΤΟΙ Ἶ55 ΠΟΡ πορ]ςοιϊίυϊ πὶ δὴν 
Ροϊηῦ, ὉΠ|8 βεείῃβ ἴο τὴθ ἴο Ὀ6 {δε δοῖ οὗ ἃ τηδη ροβ- 
565564 οἵ ρστεδὶ οοπἤδοπος ἱπ Πἰπιβδο!. Ηςε, {ἢ εη, 
τγᾶβ οσουρ!εα νὴ ὑΠε8εὲ ἱπίηρϑ. 

111. Μεδην ες ἴῃς Αἰπεηίδηβ, βεοίης {Ππ|ὲ [ἢς 
Ρ]αἴδοδηβ, γο ψοτο {Πεὶν ἔγτίεπάβ, δα ὕδθδθη Ἔχρε]]εὰ 
ἔτοτω Βοεοϊίᾳ δπὰ δὰ ἢἤξεα ἴο {πετὰ ἴον γτεΐυρςε, ἀπά 
τη 16 ὙΠοορίδηβ ννογα Ὀοϑεεο ίηρ ὑπθῖλ ποῖ ἴο 
ΔΙΙονν τἰοὰ ἰο ὕὲ ἰεῖδ νιΠπουϊ 4 οἰ, ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 
οοπο πε πε ΤΠεΡδη5, Ραῖ, οὐ ἰδ ΘΟΠΙΓΑΙΥ, 

1 ΤῊ Βοοῖ οὗ πε Οοτογγαθδηδ (ω». 8 24 ρον 6) μανίην Ὀδεα 
αἀάαεοᾶ ἴο ΙΡΒϊοταύθβ᾽ οὐ ὶπδὶ Βα ΠΥ (8 14) δι Ρρ5. Τμο ἱεχῦ, 
μονανεῦ, ἀΡΡθᾶγ ἴο μὲ ἴδ γ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

δ » κ« ᾿ ν 3 , . ν᾿ Σ» , μὲν αὐτοῖς τὰ μὲν ἡσχύνοντο, τὰ δὲ ἀσυμφόρως 
ἔχειν ἐλογίζοντο’ κοινωνεῖν γε μὴν αὐτοῖς ὧν 
ἔπραττον οὐκέτι ἤθελον, ἐπεὶ ἑώρων στρατεύοντάς 

᾽ . γ5.ν , 2 ’ Νᾳ) ’ 7 
τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῇ πόλει Φωκέας, 
καὶ πόλεις πιστάς τ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον 

’ὔ , « ωω ᾽ ᾽ὔ ’ὔ πολέμῳ καὶ φίλας ἑαυτοῖς ἀφανίζοντας. ἐκ τούτων 
δὲ ψηφισάμενος ὁ δῆμος εἰρήνην ποιεῖσθαι, πρῶτον 

Ν 3 ͵ ἠ 2 ξι 

μὲν εἰς Θήβας πρέσβεις ἔπεμψε παρακαλοῦντας 
4 3 7 3 ’ὔ Ἅ 

ἀκολουθεῖν; εἰ βούλοιντο, εἰς Λακεδαίμονα περὶ 
3 ’ ΜΝ 3 ’ Ἁ 3 Α [4 

εἰρήνης" ἔπειτα δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ πρέ- 
σβεις. ἣν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας “Ἱππονίκου, 
Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου, Δημόστρατος ᾽Αρι- 
στοφῶντος, ᾿Αριστοκλῆς, Κηφισόδοτος, Μελάνω- 
πος, Λύκαιθος. καὶ Καλλίστρατος δὲ ὁ δημη- 

Ω -“ ’ 

γόρος παρῆν: ὑποσχόμενος γὰρ ᾿Ιφικράτει, εἰ 
αὐτὸν ἀφείη, ἢ χρήματα πέμψειν τῷ ναυτικῷ 
ἢ εἰρήνην ποιήσειν, οὕτως ᾿Αθήνησί τε ἣν καὶ 
ἔπραττε περὶ εἰρήνης: ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἐπὶ 
τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς 

7 “ Μ, 3 ἊὉ ’ φ 

συμμάχους, πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ 
δαδοῦχος. ἦν δ᾽ οὗτος οἷος μηδὲν ἧττον ἥδεσθαι 
ἢ} ς ΑΨ... » ν ᾿ , Ἢ " 
ὕφ᾽ αὐτοῦ ἢ ὑπ ἄλλων ἐπαινούμενος" καὶ τότε 

δὴ ἤρξατο ὧδέ πως. 
ὮΔ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν μὲν προξενίαν 

ὑμῶν οὐκ ἐγὼ ἔχω ὁ μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς 

1. Αἴζογ Λύκαιθος {Π6 ΜΉΝ. ρῥγοοθθα : ἐπεὶ δὲ προσῆλθον ἐπὶ 
τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους. 
ΤΊεβα ννογὰς αὐ ἀνορρϑὰ ὈΥ 8]. δῃηᾶ δ]ηγοδῦ 411 δαϊ ον, 
αἴιον Οοδοί. 3 Τηϑογθα ὈΥ [Κζ61]., [ο]] ον προ Ἰζὄρροῃ, 

8 Ιηβοιΐοιὶ Ὁγ ΚοΙ., [οἸ] ον; ΕὙτἴζϑοϊιο, 
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ΗΕΠΓΈΝΙΟΑ, ΥἹ. πὶ. 1-τὸῸ 

νγὮ]]α ΤΠΕΥ ΕΓ ῬΑΓΟΥ Δϑηδιηθα ἴο τδκΚα ψΑΓ ὕΡΟῺΙ 87) 5... 
το δηα ράτγν τεοκοηθᾶ ἰδ ἴο θὲ ἱπεχρεαϊεῃξ, {ΠΟΥ 
πονοτῦ!6 1658 γοαβθα ΔῺΥ ἸΟΠΡῸΡ ἴο ἴακε ραγὶ ψ 10} 
ΤΠ θῖὰ ἴῃ δὲ {Πα γ νετα ἀοίηρ, ἰπαβηλι ἢ ἃς ὑΠΕῪ 8ανν 
ΠππάὉ ΠΕ σψοτα οδηιραϊσηΐηρ ἀσαϊηβὶ ἴῃς Ῥἢοοΐδ 5, ΠΟ 
γνογο οΪα ἔγιοπάϑ οἵ {πη6 ΑἸΠδηΐδη5, μα ννοῦα δηη ἢ] δῦ- 
ἴηρ οἰ ε5 ψῃΐοῇ δα δε ΓΑ] Ὁ] ἴῃ ὑΠ6 ψᾶῦ δραϊηϑι 
{ἘΠπ6 αγραγίδη  δηα γγεγὰ ἔπεα ὶγ ἴο Αἰ δ η5. ΕοΥ ἴΠ 656 
γΘδβΟΩΒ ἴῃ6 ΑἸΠδηΐδη ρθορὶα νοϊεα ἴο τηδκε ρεᾶςε, 
δηα ἴῃ ἴΠπ ἢγβῦ ρδοα βεῃΐ δι αββϑαοῦβ ἴο Τ ΠΕΡ 65 ἴο 
να ἴῃς ΤΠ ΘΡαπΒ ἴο σὸ ν]ἢ} ἴΠδπὶ ἴο 1 ,Δοθαδθπιοῃ 
ἴο ἰγοδὲ ἴῸγ ρεδοα 1 ὑΠεν 50 ἀδϑίγοά ; δ ῃ ὑΠΕῪ βεηὶ 
ΔΙΩΡΑβϑδουβ ἴο 1 ,δοδάδοιηοι ὑπμαϑιλβεῖνοθ. Αἰηοης 
ἀμοθο ψῆὺ ψΟΙΟ οἤοθθη ΜΟΙ Ο4|1145, {π6 βοῇ οὗ 
ΗἱϊἸ ρροπίουβ; Αὐυΐος]εβ, ὑπΠ6 βοὴ οὗ δ σοι Ὁ] ἢ 469 ; 
Ι)οτηοβίγαϊυβ, ἴΠ6 βοὴ οὗὐ Ασίβῖορῃοῃ ; ΑτίβξἝος] ϑβ, 
(ερϊβοάοῖυ5, Μεῖίδπορυβ, δὰ [ῷγοδοῖμυβ. (]]1- 
βἰγαΐαβ, 6 Ῥορυ]ὰν ογαῖου, 4]5ὸ ψγεπὶ τ ὑπ 6 δτὼ- 
ῬΑΒΕΥ ; ἴῸὉῸΓ ἢῈ δα Ῥῥτγομπιϊϑθα [ρἢῃϊοταῖθβ ὑπαὺ 1 ᾿ς 
ψουΪϊὰ εὐ ἰὴ σὸ ποτης, ἢ ψου]α εἰ 6 Ὶ 56 πα ΤΠΟΠΟΥ 
ἔον {1|ῶὲ ἤεεϊ οὐ ὑυτπρ ἀρουΐ ρεδοςθ, ΔΠπα σοηβο αι ΠΕ Υ 
ΠῈ Παδαα εϑὴ δ Αἰῆδθηβ δπὰ εηρασεα ἴῃ εἰοτὶς ἴο 
ΒΘΟΌΓΕ Ρ6δοε ; δπά ψ πεῖ ἴΠ)6 Δ} 4558 0 Ὑ5 οἄτη6 θεΐογα 
ἐῃη6 556 ΪΥ οὗ ἴῃς 1,δοδαδειηοηίαηβ ἀπὰ [ἢ γτεριε- 
βαηἰδίῖνοβ οὗ {πεῖν 411165, {πὸ ἤγϑι οὗ {δῖ γν}οῸ βροόκε 
ν 5 (1145, ἴῃ6 τογτοῃ-οαγοσ2 Ηδς ννᾶς {πε εογὶ οἵ 
τ) 8} ἴο ΘΠ])ΟΥ͂ ΠΟ 1655 Ρεϊηρ' ῥγαβεα ὃγ ᾿νἱπ56 1} {δὴ 
ΌΥ οἴδεουβ, 8)ηαὰ οπἡ {πῃ οσοδβίοη ἢ6 θερσδῃ ἴῃ ἀρουΐϊ 
16 [Ο]]ον πρ ννογάβ : 

“Μεη οὗ 1 ,Ἀσοοάδοιηομ, ἃ5 γΓαρϑιὰς {Π6 μοπίτίοη 1 
ΠοΪά 845 γοὺυγ αἰϊρ]οπιαῖϊς ἃσεηῖ, 1 δὰ ποῖ ὑπ 6 ΟἿΪΥ 
ΤΟΙ ῈΓ ΟΥ̓ οὐὐ ἔδιϊν ν ἢοῸ 1148 6] ἃ 1ἴ, θυῖῦ τγ 

1. 1:6 Ῥ] αἰδοδηβ δῃὰ ΤΠ θδρίδηβ παά, ἱπ ἕδοῦ, νγοῦ βϑρβϑοΐαὶ] 
αἰδυϊποίίοπ ἱπ ὑΠ6 Ῥογβίδη 808. Ν 

5 Οἵ ὑπὸ Ἐ]ΘυΒΙ ΙΔ η τη γβύθυ!θθ. ο. 11. ἱν. 20. 
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πατὴρ πατρῴαν ἔχων παρεδίδουν τῷ γένει" βού- 
λομαι δὲ καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι, ὡς ἔχουσα ἡ 
πόλις διατελεῖ πρὸς ἡμᾶς. ἐκείνη γάρ, ὅταν μὲν 
πόλεμος ἢ, στρατηγοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται, ὅταν δὲ 
ἡσυχίας ἐπιθυμήσῃ, εἰρηνοποιοὺς ἡμᾶς ἐκπέμπει. 
κἀγὼ πρόσθεν δὶς ἤδη ἦλθον περὶ πολέμου κατα- 
λύσεως, καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις διε- 
πραξάμην καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν εἰρήνην: νῦν δὲ 
τρίτον ἥκω, καὶ ἡγοῦμαι πολὺ δικαιότατα νῦν ἂν 
διαλλαγῆς τυχεῖν. ὁρῶ γὰρ οὐκ ἄλλα μὲν ὑμῖν, 
ἄλλα δὲ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ὑμᾶς τε ἀχθομένους 
καὶ ἡμᾶς τῇ Πλαταιῶν τε καὶ Θεσπιῶν ἀναιρέσει. 
πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς τὰ αὐτὰ γιγνώσκοντας φίλους 
μᾶλλον ἀλλήλοις ἢ πολεμίους εἶναι; καὶ σωφρό- 
νων μὲν δήπου ἐστὶ μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέροντα 
εἴη πόλεμον ἀναιρεῖσθαι" εἰ δὲ δὴ καὶ ὁμογνω- 
μονοῖμεν, οὐκ ἂν πάνυ τῶν θαυμαστῶν εἴη μὴ 
εἰρήνην ποιεῖσθαι; δίκαιον μὲν οὖν ἣν μηδὲ ὅπλα 
ἐπιφέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται μὲν Τρι- 
πτόλεμος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Δήμητρος καὶ 
Κόρης ἄρρητα ἱερὰ πρώτοις ξένοις δεῖξαι ρα- 
κλεῖ τε τῷ ὑμετέρῳ ἀρχηγέτῃ καὶ Διοσκούροεν 
τοῖν ὑμετέροιν πολίταιν, καὶ τοῦ Δήμητρος δὲ 
καρποῦ εἰς πρώτην τὴν Πελοπόννησον σπέρμα 

1 ὁμογνωμονοῖμεν ΜΗ Ν.: ὁμογνωμονοῖεν Ἶζο]. 

1 Τιυιρίοϊοτηιβ οὗ Ε]θιιϑῖβ δᾶ, δοοογάϊηρ ὕο πὸ Ἰοροηῇ, 
οατεϊοὰ ἔγοη Αὐδίοει ὑπγοιρῃουῦ ατγθθοθ ὑοΐἢ ὑπ ουὺ οἵ 
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ἔαϊῃοσ᾿ 5 δῖον τοοοϊνοα 11 ἔγοχη ἢ 5 δῖ ποὺ δῃηα παπάθα 371 κς 
ἴζ οπ ἴο ΠϊΞβ ἀοοοοηάδηϊεβ : δπα [| αἷςο νῖβἢ ἴο τλδῖκο 
οἰθαν ἴο γοι Ποὺ ΠίρΉΪΥ εβἰεεσηθα νὰ να Ὀδδη ἈΥ̓ 
ΟΡ οὐ 5ἰαῖθσ.Ό ΕῸΣΓ ψἤθμανεῦ ἵπεῦα 8 ὙᾺΥ 5}16 
Οἤοοβαβ ὺ8 8ἃ5 Κ!ΠΟΓΔΪ8, ἃπα ΠΈΠΟΝ 506 ὈΕΟΟΙΩ65 
ἀεβίσουβ οὗἩ ὑγδηαυην 586 βοηαβ ὺ8 ουὖῦ 458 ρεδοο- 
Δ ͵κο 5. [,0Γ Ἔχάαρῖ]ο, πᾶνε νος θείογα πον ΘΟ] 6 
ἤογα ἴο ἰτϑδαξ ἔουῦ 4 ἰοιτηϊηδιίϊοη οὗ νψδγ, δῃα οῃ οὶ 
{Ππ686 6: }5855165 1 βυιοςοαα θα ἴῃ δοῃίονίηρ' ρεδοα θοϊῃ 
ἴουῦ. γοὺ δᾶ ἴῸΓ οὐγβεῖνθβ; πον [ὉΓ ἃ {πίγα ἔτης 1 
ἃ ΘΟΙη6, 8Π4 [Ὁ 5 πον, 1 Ὀε]ενε, ὑπαὺ νυν} στοαῖου 
Ἰυπςς ἴῃ δηῃ ὄνον Ὀεΐοτε 1 5ῃου]α ονϊαϊῃ ἃ γθοους ]- 
ὕοη Ὀεΐνθεη 5. ΕὈΓΙ 566 ἐμαὶ γοὰ ἀο ποῖ {Π]η}κ 
ΟΠ6 ΨΥΑΥ 8η4 ψὰ δηοΐμεσ, θυῦ ὑπαὶ γου ἃ5 ψῈ]}} ἃ8 ψῈ 
ἃτε ἀϊδίγεββεα ονοῦ ἴῃς ἀεδίσιοϊζίοη οὗ Ρ]αἴδοα δπᾶ 
Τῃεβρίδθ. Ηον, ἴῃεῃ, 15 ἰὕ ποὺ διξίπρ ὑπαΐ πθ ννῃῸ 
Πο]ὰ δε β8πηδ νίαννβ 5Βῃου]α ὰ ἔτὶθηαᾶς οὗ ὁπ6 δηοῖῃοῦ 
ΓΑΠΟΥ ἴπδῃ ὁποιηϊεβὺ Αραΐῃ, ὃ 8 σεγίδίη]Υ τπ6 
Ρασὺ οὗ νψἱβε τῇδῃ ποῦ ἴο ὑπάεγῖακε ψἂὺ ὄνεη ἰἢ {πε 
8ῃου]α Πᾶνὲ αἰ γεηςοβ, 1 ὑπο θὲ 5! σῃῦ; υαΐ 1, 1π 
ἴαλοῖ, ψε 5ῃου]ὰ δοϊι!ν ἤπα οὐγβεῖνεβ ἴῃ οοταρεῖα 
δοτεαιγχεηῖ, 5Βῃου]α νὰ ποῖ ")ὰ δϑ᾽ουπαϊηρ ἴοοϊς ποῖ 
ἴο τπλᾶκε ροᾶςα ἢ ΤΠα τἱρ]ῦ οουγβο, ἱπάεθ, ψου]ὰ 
ἢᾶνε Ὀδθὴ ἴῸΓ ὺ5 ποῖ ἴο ἴακα ὉΡ διτὴβ δραίηϑῇ ὁὴ6 
δηοῖποῦ ἰῃ ὑῃ6 Ῥερίπηΐηρ, δίποα [6 ὑγδαϊ το 18 
ὑπᾶῦ {πὸ ἄγβϑὺ βΌγδηρευβ ἴο ψῃοτ Τυρί[ο]  ιηι5,1 οὐῦ 
ΔΠΟΟβῦου, Γενθδὶοα {Π6 πηγϑίὶς τὶΐεβ οὐ ΠὨειλθῖου δᾶ 
ὕοτε ψεῦε Ἀδυδο]θβ, γοῦν βἰδίθ᾽ 5 ΤΟ πᾶ θυ, ἃπα τΠ6 
Ὠοβουτῖ, γόουν οἰϊΖεηβ; δηά, ἔυγίπεν, ὑπΠᾶὺ Ὁ ννᾶ5 
ὍΡΟΙ ῬοΪοροπηδβιβ ὑΠᾶὶ ἢς ἢτβι μεβδίονεα ὑπὸ βορὰ 

Βοτηοῖον δηᾶ ὑπὸ πον]θᾶρο οὗ μ6 Ὁ νύ---δργϊου!ύατο, Ηθγδο] 68 
ν͵88 ὑπο ὑχδαὶυἱοηδ)ὶ δηοοβίου οὗ [Π6 ϑραγίδϑη ᾿κἰηρ5 (Ο. 11. 11. 
3), ἢ 116 ὕΠπ6 Τοβουτ!, Οδϑύου δηα ῬοΟ]]αχ, ψγοτθ ρυυϊαῦνα 8018 
οἵ Ἐγπάδγθυβ οὗ δραγίδ. 
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δωρήσασθαι. πῶς οὖν δίκαιον ἢ ὑμᾶς, παρ᾽ ὧν 
ἐλάβετε σπέρματα, τὸν τούτων ποτὲ καρπὸν 
ἐλθεῖν δῃώσοντας, ἡμᾶς τε, οἷς ἐδώκαμεν, μὴ 
οὐχὶ βούλεσθαι ὡς πλείστην τούτοις ἀφθονίαν 
τροφῆς γενέσθαι; εἰ δὲ ἄρα ἐκ θεῶν πεπρωμένον 
ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνθρώποις γίγνεσθαι, ἡμᾶς δὲ" 
χρὴ ἄρχεσθαι μὲν αὐτοῦ ὡς σχολαίτατα, ὅταν 
δὲ γένηται, καταλύεσθαι ἡ δυνατὸν τάχιστα. 

Μετὰ τοῦτον Αὐτοκλῆς, μάλα δοκῶν ἐπιστρε- 
φὴς εἶναι ῥήτωρ, ὧδε ἠγόρενεν" Ανδρες Λακεδαι- 
μόνιοι, ὅτε μὲν ἃ μέλλω λέγειν οὐ πρὸς χάριν 
ὑμῖν ῥηθήσεται οὐκ ἀγνοῶ: ἀλλὰ δοκεῖ μοι, 
οἵτινες βούλονται, ἣν ἂν ποιήσωνται φιλίαν, 
ταύτην ὡς πλεῖστον χρόνον διαμένειν, διδακτέον 
εἶναι ἀλλήλους τὰ αἴτια τῶν πολέμων. ὑμεῖς δὲ 
ἀεὶ μέν φατε: Αὐτονόμους τὰς πόλεις χρὴ εἶναι, 
αὐτοὶ δ᾽ ἐστὲ μάλιστα ἐμποδὼν τῇ αὐτονομίᾳ. 
συντίθεσθε μὲν γὰρ πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις 
τοῦτο πρῶτον, ἀκολουθεῖν ὅποι ἂν ὑμεῖς ἡγῆσθε. 
καίτοι τί τοῦτο αὐτονομίᾳ προσήκει; ποιεῖσθε δὲ 
πολεμίους οὐκ ἀνακοινούμενοι τοῖς συμμάχοις, 

καὶ ἐπὶ τούτους ἡγεῖσθε: ὥστε πολλάκις ἐπὶ τοὺς 
εὐμενεστάτους ἀναγκάζονται στρατεύειν οἱ λεγό- 
μενοι αὐτόνομοι εἶναι. ἔτι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώ- 
τατον αὐτονομίᾳ, καθίστατε ἔνθα μὲν δεκαρχίας, 
ἔνθα δὲ τριακονταρχίας" καὶ τούτων τῶν ἀρχόν- 
των ἐπιμελεῖσθε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, 
ἀλλ᾽ ὅπως δύνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις, 

Δ δὲ ΔΙ. δὴ ΙΚο6]. 

42 



ΗΕΒΙΓΈΝΙΟΑ, ΥἹ. κ᾿. 6--8 

οὐὔἨ επιεῖει᾽ 5 ἔγσαϊϊ. Ηον, ὑμεη, οδη ἰξ ὃὈς τίσ, 871 κ.ο. 
εἰτμον πὶ γοὺ δῃουα νοῦ οοπὶα ἰὼ ἀδβίσγου [ἢ ς 
ἔγαϊῖ οὗ 1Πο56 νὉ Ὺ τπεη ἔγοπι ἡ ῃοσὰ γου τεςεϊνοα [Π 6 
5664, οὗ ὑπαὶ γα 5ῃου]ὰ ποῖ ἀδϑίγε ὑΠΠ|ο36 νΟΥῪ τηδη, 
ἴο ποῖ ψ͵ὰ σάνε {Π 6 56ς(, ἰο οἰΐδίπ ἴῃς σγεδίαϑὶ 
Ροβϑβϑί]ς «Ὀυπάδηος οὗ ἔοοα"» ΒΒιιῖ ἰξ ἰδ 15 ἱπᾶάβεβα 
ογάεγεα οὗ ἴῃς ροάβ ἰπαῦὺ νγῶγβ β')ου]α σός διηοηΐ 
τηδη, θη νὰ οὐρηὺ ἴο ὑερὶπ νᾺΡ 85 ἴδγ ἢ] γ 845 γα 
“8Π, δῃᾶ, ψῇσδῃ ἰζ Πὰ8 οοτησ, ἴο ὑτίηρ ἰὑ ἴο ἃ 6δηά 85 
ΒΡΕΘΩΙΙΥ 85 ρ9 5510 6.᾽᾽ 

Αἴεν ᾿ὰ Αὐΐρο]εβ, ψνῃο δα {Π6 σερυϊαίίοη οἵ 
θεΐῃρ᾽ ἃ νεῪν ἰποϊδῖνα ογαΐου, Ξρ6 Κα 85 0]: “Μδη 
οὗ ]1,οεάδοιηομ, ἐπαῖ νῆδῦ 1 δὴ αἀρουΐ ἴο δδᾶὺ ν}]]] 
ποῦ )»6 5δἱα ἴο γον ρ] άβυγα, δὴ ποῦ ὕὑπάνάγε ; θαΐ ἰἐ 
56 65 ἴο 26 {παῖ τηθη ψγἢ0 ἄ6βῖγα {Πε ἔσο 451} ψ ΐ ἢ 
{ΠΟΥ ΤΩΔΥ 6βίδ Ὁ} 15} ἴο ἐπάυγα ἴον [πες Ἰοηρσεβῦ ροββί]α 
{ἰπης, οὐρσῦ ἴο ροϊηῖ ουαὲ ἴο οης δῃοΐϊεγ ἴῃς οϑ565 
οὔ {πεὶνγ ννᾶγ8. Νοῦν γόοῖ ΑἸ νΔΥΒ 58Υ, “Τῆς οἰτ65 τηυϑὶ 
06 ἱπάερεπαδηϊ, θυ γοῦ ἀγα γουγβεῖναβ ἴΠῸ στεδίοϑὶ 
ορϑῖδοϊε ἴῃ ἴΠ6 νΑΥ οὗ {Ππεὶγ ἱπάθβρεπάθμοθ. δου {116 
ἢγϑι βου ρυϊαιίοη γοῖ τρᾶκα ἢ} γουν 4}116ἀ οἰτὴ65. 15 
{1Π18, ὑπαῦ ὑπ ν ἔθ ]ονν ννἤογενεῦ γοὺ τᾶν ἰεδ. Αμὰ 
γεῖ μον 15. 1Π:158 σοῃδβϑιθπὶ ἢ} ἱπάδρεπάεποε ἢ Αμὰ 
γοὺ τ8Κ6 ἴοὼ γουγβεῖνεβ δπθηθ5 νυ ἱτποιΐ ἰακίηρ 
σου 56] τ ἢ γοῦν 4}}165, δῃα ἀραϊπδὶ {Π|05 6 ΘΠ ΘΙ 1685 
γοιι Ἰεδα {Π|6 πὰ ; 80 ὑπμαὺ [γεαυθηῦΥ {ΠΥ ν᾿ ΠΟ ἃτὲ καἰά 
ἴο "ς ἱπάδρεπάδπῦ ἃγὰ οομρε]]εὰ ἴο ἴᾶκε {πες ἢε]ὰ 
ἀραϊηδῦ θη πιοβῦ ἔτ θην ἴο ὑπαηηβοῖνεβ. ΕΠ οτ- 
ἴογ6-δηα {ὑΠπδγα οδη 6 ποίῃίηρ ἱπ ἴΠ6 ννου]α πιοῦα 
ΟΡΡοβϑᾶ ἴο ἱπάδβρεπῃάδβησε--- γοῦ δβϑίϑ}] 58} σον τη ἢ ἷϑ 
οἵ ἴεπ ἢἤσθτα δηα ρονοτῃμλδηῇβ οὗ {Πίγγ ἔπογε ; δηά ἰῃ 
{116 οᾶ56 οὗἩ ἴΠ686 ΤΌΪΟΤΒ ὙΟῸΓ ΑΓ 15, ποὺ {ἰΠᾶϊ {Π|Ὸ 
51}4}} τ] δοοογάϊηρ ἴο ̓ανν, "υὺ ὑπαῇ ΤΠΘῪ 5}.4}} θὲ Δ0] 6 
ἴο ἸιοΪὰ ροβδδθϑϑίοι οὗ {Π|6ὶγ οἰ τ68 ὈΥ ἔοσοβ. 80. {]νὰῖ 
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ὥστ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις. 
ἡδόμενοι. καὶ ὅτε μὲν βασιλεὺς προσέταττεν 
αὐτονόμους τὰς “πόλεις εἶναι, μάλα γιγνώσκοντες 
ἐφαίνεσθε ὅ ὅτι εἰ μὴ ἐάσοιεν οἱ Θηβαῖοι ἑκάστην 
τῶν πόλεων ἄρχειν τε ἑαυτῆς καὶ οἷς ἂν βούληται 
νόμοις χρῆσθαι, οὐ ποιήσουσι κατὰ τὰ βασιλέως 
γράμματα' ἐπεὶ δὲ παρέλάβετε τὴν ͵ Καδμείαν, 
οὐδ᾽ αὐτοῖς Θηβαίοις ἐ ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι. 
δεῖ δὲ τοὺς μέλλοντας φίλους ἔσεσθαι οὐ παρὰ 
τῶν ἄλλων μὲν ἀξιοῦν τῶν δικαίων τυγχάνειν, 
αὐτοὺς δὲ ὅπως ἂν πλεῖστα δύνωνται πλεονε- 
κτοῦντας φαίνεσθαι. 

Ταῦτα εἰπὼν σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποί- 
ησεν, ἡδομένους δὲ τοὺς ἀχθομένους τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις ἐ ἐποίησε. μετὰ τοῦτον Καλλίστρατος 
ἔλεξεν' ᾿Αλλ' ὅπως μέν, ὦ ὦ τέρεν Λακεδαιμόνιοι, 
οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ 
ἀφ᾽ ὑμῶν ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν' 
οὐ μέντοι οὕτω γιγνώσκω ὡς τοῖς ἁμαρτάνουσιν 
οὐδέποτε ἔ ἔτι χρηστέον. ὁρῶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων 
οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα. δοκοῦσι δέ 
μοι καὶ εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσθαι ἅνθρωποι 
ἁμαρτάνοντες, ἄλλως τε καὶ ἐὰν κολασθῶσιν ὑ ὑπὸ 

τῶν ἁμαρτημάτων, ὡς ἡμεῖς. καὶ ὑμῖν δὲ ἔ ἔγωγε 
ὁρῶ διὰ τὰ ἀγνωμόνως πραχθέντα ἔστιν ὅτε 
πολλὰ ἀντίτυπα γυγνόμενα: ὧν ἦν καὶ ἡ κατα- 
ληφθεῖσα ἐν Θήβαις Καδμεία. νῦν γοῦν, ἃς 
ἐσπουδάσατε αὐτονόμους πόλεις 1 γενέσθαι, πᾶ- 
σαι πάλιν, ἐπεὶ ἠδικήθησαν οἱ Θηβαῖοι, ἐπ’ 

Σ ἃς, ,. πόλεις ΒτοϊζΘηασἢ : ὡς... τὰς πόλεις ΜΝ. : οἷς 
.«.«. τὰς πόλεις [ζο]. 
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γΟῸ τη} Ὁ 50]γ ἴακεα μίεασυγε ἱπ ἀσβροίβηι5 γί ΟῚ 87) βιο. 
ἴΠ8πὋι' ἴῃ ἔγες ρονοσπηιθηΐβ. Αραΐῃ, ψῃδη ἴῃς Κὶηρ 
αἰγεοϊεα {11 {Πε οἰτῖε5 θὲ ἱπάερεπαεπηϊξ, γου μον εα 
γοῦΓΒΕΪν 68 Βίγοηρ)γ οὗ {}Ἰπὲ ορίπίοῃ {μὲ 1 ἴῃς ΤΙε- 
θδη5 αἀἰα ποῖ «ἰ]ονν ἐδοῖ οπε οὗ ὑμπεῖν οἰνϊε5, ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴο τυϊς 156}, θυϊ αἶδο ἴο ᾿νε ὑπᾶοὺ ψ μᾶΐονοῦ 1ὰνν8 
ἰδ σμοβθ, ἔπεν νου ποὺ δὲ δοϊϊηρ ἴῃ δοοογάδποα 
Ὁ ἴῃς Κίηρ᾽ 5 νυιτηρσ; θυῦ ψ ἤδη γοὺ Πα 5εἰζεά 
ἴῃς δάμηδα, γοι αἀἰά ποῖ μεττηϊδ ἀνθ ἴῃς ΤΠΕῦΔἢ5 
πδιηβεῖνο8 ἴο θὲ ἱπάδερεπάἌεηϊ. Τῇ τίρ!ῦ {πΐην, 
Πουανοσ, 15 {Παῦ {Πο8ὲ 0 δῖὲ ρσοΐηρ ἴο 6 ἔγεπμαϑ8 
βῃου ἃ ποὺ ᾿ἰπβἰϑῦ ἀροὰ οὐίαϊηΐηρ ὑπεῖν ἔᾺ}} τὶ ρ δ 
ἔγοτῃ οὔμοτβ, ἀπα ὑπ πῃ βου ὑπειηβοῖνοβ ἀϊβροβεα ἴο 
δύδλ8Ρ ἴῃς τηοϑῦ ὑΠὸγ οδη." | 

Βγ ἴμε86 ννογὰβ ἢς οδυβεά 51||6ηος οἡ ἴῃς ρετΐ οὗ 
411, ψ ἢ1]Ὲ δὖ 1πΠε βάπηα ἰἰπηα 6 σανα ρίεαβδυσα ἴο {Ππο568 
ΠΟ ΨΕΙΕ ΔΏΡΤΥ ψ10} {Π6 1,Δοεἀδεηγοηΐδη5. ΑἸΕΣ 
Ὠΐγὰ (δ οἰ γαῖ 8814 : “Με οὗ [1,δοδοάδοιηομ, {ὑπαὶ 
τηϊβία κο5 ἤανο ποῦ ὑδοη τδάρ, Ὀοϊῇ οη ΟἿΓ 546 δπα 
ΟΠ γΟυΓ5, 1 ἴογ οὔς ἀο ποὺ ὑπῖπκ 1 οου]ά αββοῦῦ; μυΐ 
Ι ἀο ποῖ μοϊὰ ἴο ἴῃ ορϊ᾽πίομ ἐΠδὶ οὔθ οὐρῇῃϊ Πανογ 
ἀσδΐὶη ἴο ἢάνα ΔΥ ἀεα]ηρβ τ ρΘΟρ]Ὲ 0 παῖζε 
τηϊβδῖα καθ. Εογ 866 πῇ πο ομδ ἴῃ [6 νου] γεπηδὶ 5 
ἰνναγβ ἔγες ἔγοτη εἰτοσ. Απα ἰΐ βϑειὴβ ἴο τηὰ {παῖ 
1πγουρσ τα κίηρ τηϊϑία κα Ἰθὴ βοϊηθίχηθϑ ὈΘΟΟΙΩΘ 
Ἔνθ εδοίοῦ ἴο ἄθαὶ νἹἢ, Ἔβρεοία]γ 1 ὑΠῈῪ πᾶνα ἴἰη- 
ουγγεα ρυῃἰβῃτηδηῦ ἴῃ σοπβεαιδηςσα οὗὨ {πεῖν πιίϑίακ 65, 
85 ΜῈ αν. ἴῃ γόοὺῦ ΟὟ Οᾶ56, 84]50, 1 566 ἐμαὶ 
Βοιῃθ. 6 8 ΠΊΔΩΥ ΓΕΝΘΓΒΕ8 ΓΟ50] ἴσου [Π6 ΤΠ 8 γοιϊ 
δανα ἄοῃμς ψῇ ἢ ἴοο [11{{}|6 Ἰυάρτηεηῦ, διηοηρ νι ἢ 
νγ)85, ἰη ἔδοῖ, ῃ6 5βείζαγε οὗ ὑῃ6 δάσηθα ἴῃ ΤῸ 65 ; 
πον, 8 ΔΩΥ͂ ταῦθ, 1116 οἰ τἴδϑ. ψῃϊοἢ γοὺ ψψέσε δαρεγ ἴο 
πιᾶκο ἱπδερεπάθης μᾶνα δ] Ρίη οοπδεαυδηοα οὗ {Ππ|6 
τος ἄοπης ἴο ἴῃς ΤΟ 8415, [4|]|6 ἢ ἀραῖη ἀπά ον ὑΠ 6 }Γ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἐκείνοις γεγένηνται. ὥστε πεπαιδευμένους ἡμᾶς 
᾿ νΝ ζω 3 2 “Ὁ ᾿ ,ὔ 

ὡς τὸ πλεονεκτεῖν ἀκερδές ἐστι νῦν ἐλπίζω πάλιν 
’ 9 “ Α 3 ᾽ ’ Μ) θ ἃ 

μετρίους ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ ἔσεσθαι. ἃ 
δὲ βουλόμενοί τινες ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην δια- 
βάλλουσιν, ὡς ἡμεῖς οὐ φιλίας δεόμενοι, ἀλλὰ 

, ν »ἦ , Ν » . φοβούμενοι μὴ ᾿Ανταλκίδας ἔλθῃ ἔχων παρὰ 
,, ᾽ὔ Ν “4 ὦ 4 ,) 

βασιλέως χρήματα, διὰ τοῦθ᾽ ἥκομεν, ἐνθυμήθητε 
ὡς φλυαροῦσι. βασιλεὺς μὲν γὰρ δήπου ἔγραψε 

’ Ἁ . ““΄ὋσζεᾺ [ή ’ 3 ’ 

πάσας τὰς ἐν τῇ Ὀλλάδι πόλεις αὐτονόμους 
εἶναι" ἡμεῖς δὲ ταὐτὰ ἐκείνῳ λέγοντές τε καὶ 
πράττοντες τί ἂν φοβοίμεθα βασιλέα; ἢ τοῦτο 
οἴεταί τις, ὡς ἐκεῖνος βούλεται χρήματα ἀναλώ.- 

Ν ᾽ ΄-΄ιᾧ “ 4, ν᾽ 

σας ἄλλους μεγάλους ποιῆσαι μᾶλλον ἢ ἄνευ 

δαπάνης ἃ ἔγνω ἄριστα εἶναι, ταῦτα ἑαυτῴ πε- 
πρᾶχθαι; 

Εἶεν. τί μὴν ἥκομεν; ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀπο- 
ροῦντες γνοίητε ἄν, εἰ μὲν βούλεσθε, πρὸς τὰ. 
κατὰ θάλατταν ἰδόντες, εἰ δὲ βούλεσθε, πρὸς τὰ 
κατὰ γῆν ἐν τῷ παρόντι. τί μήν ἐστιν; εὔδηλον 
ὅτι τῶν συμμάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν 
ἡμῖν. ἴσως δὲ καὶ βονυλοίμεθ᾽ ἂν ὧν ἕνεκα περιε- 

“ ς »- ᾶῈ; 539 “ 2 ῷ ς,,,α , ὃ - σώσατε ἡμᾶς ἃ ὀρθῶς ἔγνωμεν 3 ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 
ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμφόρου ἔτι ἐπιμνησθῶ, εἰσὶ μὲν 
δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ 

’ “, 

δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι, καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει 
ς Α ’ ς: ον 2 ’ ,»,.νϑβ,4 

οἱ μὲν λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. εἰ οὖν 
1 εὔδηλον ὅτι... ἡμῖν ΚαγνΖ : εὔδηλον ὅτι εἰ... ἡμῖν ἣ ὑμῖν 

ἀρεστά Μ55., ψ ὨΪΟΣ Καὶ. πρίδίῃβ, νυ }}116 πηδυϊκίηρ' ὑΠ16 Ῥάββαρβ 
88 Θσογγυρῦ. 

3 ἃ ὀρθῶς ἔγνωμεν Μ55.: ὡς ὀρθῶς ἔγνωτε ΚΚεϊἸ. 
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ροψεῦ. Ηεπος ἱ Βορα πῇ πονν, 6 πη νὰ πανα 6 ΘΠ 37] κ.ο. 
ἰδυρσ!νῦ ὑΠπᾶὶ ἴο 566 Κ 56165}. δΔἀνδηϊαρε 15 υπρτοῆίαδθϊε, 
6 5Π8}} ἀρϑὶῃ [ὲ γεαβοηδῦ]α ἴῃ οὐ ἐγ ἜΘ πα 5}}}0 νυν} 
Ε860 ἢ οἴμεῦ. Νον ἰουομίηρ {πῸ βαπάδγουβ δ]]εσα- 
ἰἰοπ5 οὗ ςεγίδίῃ ρεορ]ὲ ν]ο νν 8ἢ ἴο ἀεἴδαι {πΠῸ ρεᾶςε, 
ἰο τῆς εἴεοῖ ὑπαῦνγε ἤᾶνα σοπλα 6 γα, ποὺ θδοδιβα 
ἀοεοῖγε ἔνε παβῖρ, θὰ ταῦμοῦ ὑδοδιθα ννὰ ἔδανγ {Π|ὰὶ 
Απίδ]οἰα8 τᾶὺ γίνε ν10}} ἸΩΟΠΘΥ ἔγομῃ {πὸ Κίπρ, 
ΠΟΙ 46. ἰγονν ἔοο ἢν ΤΕΥ ἃγὰ ἰδὶκίηρ. Εογ {Π1ὲ 
Κιίηρ αἰγεοῖϊθα, 85 γοὺ Κηονν, ὑπαὶ 4}1} {πὲ οἰτἰ6 5. ἴῃ 
ὕτεεοα ψεῦα ἴο "Ὴκ ἱπάερεπάδηϊ; ΨῈΥ {Ππππ 8]ιου]ά . 
6, ΠΟ ἅρτεα ψτἢ ἴπΠε Κίπρ ἴῃ "οΐῃ ψογὰ ἂμὰ 
ἀδεὰ, μὲ δἴγαίϊα οὗ πΐπιῦ} ΟΥ̓ ἀοεβ8 ἀῆγοπε ἱχηλρὶπα 
ἰαῦ ἴῃς Κίηρ ρῥγεΐδιβ ἴο βΒρεῃα ἸὩΟΠΘΥ δηά τηδκε 
οἴμοιβ στοαῦ, ταῦ ὑπάπ, ἢ Ποὺ ΐ ἐχρθηβα, ἴο ᾿ᾶνε 
ἰμοβα ὑπΐπρϑ δοσοιῃῃ } }5Π64 ἴον εἴπ γνῃϊο ἢ ἢς Ἰυᾶρεα 
ἴο υε Ὀεβῦ} 

9 50 ΤΟ} ἔογ μα’. ΜΉ, {Ππδη, πᾶνε να οοτηα Ὁ 
Ταῦ Ὁ ϑύγε]υ 15 ποὺ βεοδιιβα ψὰ δὲ ἰῃ βἰγαϊ 5, γοῦ 
οουὐ]α ἀϊδοονεῦ, 1 γουὺ μεθα, Ὀγ Ἰοοκίηρ δ ἴΠ6 5ἰζυδ- 
[ἴοπ Ὀγ 56 οὐ", ἰἢ γοι ρ]ε856, δὖ ὑμε 5ἰυιδιλίοι Ὀγ ἰᾶπά 
αἴ {π6 ργεβδθπῦ ἴθ. Ὁ, {πο π, ἴα ἴπ6 γδάᾶβοι ἢ 
ΜδῈ θϑυγ ὑπαῦ βοιης οὗ οὐν 4}116ὲ5 ἄγε ἀοίηρ ψνηδῖ 15 
ποὺ ρῥ᾽εαϑίηρ ἴο ἃ58. Απα ρεύῆδρβ ννὲ αἷἶβο 58δοι}α 
κὰ ἴο σον γοὺ ἴῃς ρσταίτυαε νὰ σὶρ ἢν οοποείνεα 
ἰοναγαὰ γοὺ ᾿δοῦιβο γοὺῦ Ρῥγαβοῦνθα υ5.} Βυγίεν- 
ΙΏΟΓ6, ἴο τπθηϊίοη 4150 {Π6 τηαῖζεν οὗ Ὄχρεαΐθηου, 
{ποτὰ ἀγέ, οὗ οουΐβο, διηοηρ 81} {Π|ὲὶ οἰ[1658 οὗἨ ἄτεεςα, - 
50126 [πὶ ἴΔΚα γοῦν 5146 δῃὰ οὔμεγβ ὑπαὶ ἰδϊκα οὐγβ, 
8η6 ἴῃ 680 }} β'ῃρ]ὶε οἰγ βοῖὴδ ρθορὶε ἔδνουγ {πὸ [,866- 
ἀδοιχοηΐδηβ ἀπ οὔποῦς ἴῃ6 ΔΙΠμοηΐδη8. [{{ ὑΠπμεγείογο, 

: Αὐ {πὸ οἷοβα οὗ ὑπ Ῥοϊοροῃηρβίδῃ νὰν π6 1,δοϑθᾶδο- 
Ἰποη Δ 5 Γοὐθούθα [6 Ῥτοόοροβδὶ ὑγρρα ὈΥ τ8ὴΥ οὗ ὑΠ|6ὶν 81}168, 
τμδῦὺ Αὐμ6η8 βῃου]ὰ υ6 ἀοβύγογθα, Ἐ. τι. 11. 19, 20, 
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ἡμεῖς φίλοι γενοίμεθα, πόθεν ἃ ἂν εἰκότως χαλεπὸν 
τι προσδοκήσαιμεν; καὶ γὰρ δὴ κατὰ γῆν μὲν τίς 
ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων ἱκανὸς γένοιτο ἡμᾶς λυπῆ- 
σαι; κατῶ θάλαττάν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλάψαι 
τι ἡμῶν ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄ ὄντων; ἀλλὰ μέντοι ὅτε 
μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅ ὅτι καταλύ- 
ονταιε πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ: ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ 
νῦν, ἀλλ᾽ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. τί 
οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ 

. πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς 

10 

17 

18 

τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον γενέσθαι τὴν εἰρήνην 
ποιήσασθαι; ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκείνους ἔγωγε ἐπαινῶ 
οἵτινες ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικηκότες ἤδη 
πολλάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονικοῦσιν 
ὥστε οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηθέντες 
τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν, οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν 
οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι “ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων 
κυβεύουσιν' ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς 
πλείους ; ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. . ἃ χρὴ 
καὶ ἡμᾶς ὁρῶντας εἰς μὲν τοιοῦτον ἀγῶνα μηδέ- 
ποτε καταστῆναι, ὥστ᾽ ἢ πάντα λαβεῖν ἢ ἢ πάντ᾽ 
ἀποβαλεῖν, ἕ ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεθα καὶ εὐτυχοῦμεν, 
φίλους ἀλλήλοις γενέσθαι. οὕτω γὰρ ἡμεῖς τ᾽ 
ἂν δι’ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς δι’ ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ τὸν 
παρελθόντα χρόνον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναστρεφοί- 
μεθα. 

Δοξάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν, ἐψηφίσαντο 
καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ 
τούς τε ἁρμοστὰς ἐκ τῶν πόλεων τη Ὁ τά τε 
στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ τὰ πε- 
ζικά, τάς τε πόλεις αὐτονόμους ἐᾶν. εἰ δέ τις 
παρὰ ταῦτα ποιοίη, τὸν μὲν βουλόμενον βοηθεῖν 
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6 διιοιιϊαὰ Ῥδοοσηα ἔτ θηάϑ, ἔγουα ν μδὺ αυδιῖοῦ σου ]α 51] ».ς. 
να Ὑ10}} γθάβοι Ἔχρθοῦ ΔηΥ ἴσου ]α ἢ Εὸν ψῆο οου]ά 
Ρΐονε 5ίτοῃρ δῃουρὶ ἴο νεχ ἃ8 ὈΥ ἰδπᾶ ἰἔ γοὺ νψγνεῦε 
ΟἿΡ ἔγεπάβ ἢ Αμπὰ ν]}ιὸ οουἹᾶ ἀο γοὰ δὴν Βιᾶττῃ ΌὈΥ͂ 
868 ἢ νῈὲ ψεῦε ἐνοῦσα ἱποϊ πε τον γοῦν 
Μογθονοι, νὰ 41} Κπον ὑπαὶ νναγβ τὸ ἴογονου ὕγθακ- 
ἱπρ ουΐ δηὰ βεΐῃρ σοποϊαάεά, δηὰ ἰμᾶὶ νε---ἰξ ποῖ 
ΠΟΥ, 50} δ βϑοῖὴβ ἔχζυγε ὑΐτηε --- 58Π4}} ἀεϑῖγε ρβϑᾶςς 
ᾶραΐη. ΝἬἪΥ, ἴδῃ, 5 ου]α νὰ νναἱΐ ἔονγ {πς της ψ ῃ θη 
ψ6 5114}} να ὑθοοης Ὄχμδιβίθα ὈΥ ἃ χαυϊυτζυᾶς οὗ 
1118, δα ποῖ ταῦμεγ σοποὶυας ρεᾶςε 85 αυΐοΚῚΥ 88 ρο8- 
510]6 θεΐοτα δηγιῃῖπρ ἱγτειμ θα 4}}}]6 Παρρεοηβὺ Αραίη, 
Ι ῸΥ ΠΥ ρμᾶτΐ 4ο ποῖ σοτηχηθηά ἰποβὲ τθῃ πο, Ψ ΠΘῺ 
ἔπ γ πᾶν Ὀδοοῖης σοιηροίϊοῦβ ἴῃ ὑπὸ ζάτηθβ δηα πανα 
Αἰγεϑαν Ὀδδη νἱοϊογϊουβ ΤΊΔΩΥ ὑὐπη6 5 8Π6 ΘΠ]ΟΥ͂ ἔδλιηα, 
ὯΥ6 80 ἴοπα οὗ Ἤοοπίεβυ ὑπαὶ ὑπεν ἀο ποῖ βἴορ υπὲ]] 
ἴΠ6 Ὺ ἃῇὲ ἀεξεδίεα δπα 50 επά {πεῖν διῃ]εῖς ἐταϊπίηρ ; 
ΠΟΡ Οὐ μα οὔϊιεν ἢδῃπα ἀο [ σοτηχηθηα ὑποβὲ ἀϊοοΥβ 
ψῃο, 1 ΠΟΥ νη ομς βυςο6585, τον ἔογ ἀου}] 6 βἴδκοβ, 
ἴον 1 866 παῖ ὑπ6 πὰ) ον οὗἁ βδο ἢ Ρδορ]α "εοοιηα 
αὐζεῖϊγ ᾿προνευβηῃεα. ΝῆΥε, ἴΠεπ, βεεῖπρ ἔπ 656 ἐπίηρ, 
ουρῃῦ πόνον ἴο δῆραρα ἰῃ ἃ Ἴοοηΐεβῖ οὗ β0ς} ἃ βογὶ 
ἴδαῦὺ ννα 5}.84}} εἰ {ΠἸ|ῸῚ νη 411} οὐ 1οβα 411, θυΐ ουρλιῖὶ 
ταῦθα ἴο Ὀδοοπὶα ἔθ μαβ οὗ ομα δποῖθεῦ ψ}}}] 6 ψγα 
88ὲ 5{1}} βίγοηρ δπα βυοςαβϑἕῃ!. ΒῸΓ {Π|85 νὰ {Πγου ρἢ 
γου, ἀπα γοιι ᾿πτουρἢ 85, οου]α μ]Δγ Ἔνθ ἃ ρυϑδῖου 
ρΡαγὶ ἰῃ ὅτεεςος ἔμδῃ ἴῃ {ἰπ165 σοπα Ὀγ.᾿᾿ 

ϑίηοσα ὑμε8ε6 τηθη Ψψεγε δα)υαρεα ἴο ᾿ἰᾶνὰὲ βροόίκεῃη 
τσ γ, πε [,Δοεαἀδοιηοηΐδηβ νοϊεα ἴο δοοερὶ {πῸ 
Ρεᾶςα, ψ ἢ {Π6 ῥγονϊβίοι ὑπαὶ 41} βου] ἃ νι μάταν 
1Πεὶγ σονθύποῦβ ἴτοσὰ 6 οἰτ165, ἀἰθθαημα πεῖν ἀγταδ- 
τηδηΐβ Ὀθοῖἢ οἡ 568 δῃηᾶ οχ ἰδῃα, δηα ᾿ἰϑθανοὸ ἴΠπδ οἰ 8 
ἱπάερεμάδθηϊ. Απα τ ΔηΥ 5ἴδξε 5ῃου]ά δοῦ ἰμ νἱοἸαἰΐοι 
οὗ {}}18 ἀρτβοιηθηΐ, ἰδ νγὰβ γον δα {τὺ 8Δὴγ ψ]} οἷ 50 
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ΧΕΝΟΡΗΌΝ 

“ “ , ταῖς ἀδικουμέναις πόλεσι, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ 
μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν τοῖς ἀδικουμένοις. 

2 
ἐπὶ τούτοις ὥμοσαν Λακεδαιμόνιοι μὲν ὑπὲρ αὗ- 
τῶν καὶ τῶν συμμάχων, ᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ οἱ σύμ- 
μαχοι κατὰ πόλεις ἕκαστοι. ἀπογραψάμενοι δ᾽ 

“ ᾿ Α ε [ω 

ἐν ταῖς ὁμωμοκυίαις πόλεσι καὶ οἱ Θηβαῖοι, προσ- 
’ ᾽ ΔἝ ς , ἐ Σ. »κ»ι 

ελθόντες πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ οἱ πρέσβεις αὐτῶν 
’ὔ 3 ’ Ὶ 

ἐκέλευον μεταγράφειν ἀντὶ Θηβαίων Βοιωτοὺς 
3 ’ ε ἃ 3 , 2 ’ Ψ 

ὀμωμοκότας. ὃ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀπεκρίνατο ὅτι 
μεταγράψει μὲν οὐδὲν ὧν τὸ πρῶτον ὦμοσάν τε 
καὶ ἀπεγράψαντο" εἰ μέντοι μὴ βούλοιντο ἐν ταῖς 

σπονδαῖς εἶναι, ἐξαλείφειν ἂν ἔφη, εἰ κελεύοιεν. 
Φ ΝΥ 3. ἢ » ΝΜ) ’ Ἁ Ἁ 

οὕτω δὴ εἰρήνην τῶν ἄλλων πεποιημένων, πρὸς δὲ 
Θηβαίους μόνους ἀντιλογίας οὔσης, οἱ μὲν ᾿Αθη- 

“- Ἁ ἴω 

ναῖοι οὕτως εἶχον τὴν γνώμην ὡς νῦν Θηβαίους 
τὸ λεγόμενον δὴ δεκατευθῆναι ἐλπὶς εἴη, αὐτοὶ δὲ 
οἱ Θηβαῖοι παντελῶς ἀθύμως ἔχοντες ἀπῆλθον. 

ΙΝ. Ἔκ δὲ τούτου οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι τάς τε 
2 ξ΄" ’ὔ 3 κι ΕῚ ᾽ 

φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον καὶ ᾿Ιφικράτην 
καὶ τὰς ναῦς μετεπέμποντο, καὶ ὅσα ὕστερον 

Ν λ Ω Ἁ 3 ’ 

ἔλαβε μετὰ τοὺς ὅρκους τοὺς ἐν Λακεδαίμονι 
γενομένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. Λακε- 
δαιμόνιοι μέντοι ἐκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τούς 

Α Ἁ Ἁ λῚ 

τε ἁρμοστὰς καὶ τοὺς φρουροὺς ἀπήγαγον, Κλεόμ- 

βροτον δὲ ἔχοντα τὸ ἐν Φωκεῦσι στράτευμα καὶ 
4 Ὁ 7, ’ Ἁ “Ὁ ’ 

ἐπερωτῶντα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν, Προθόου 
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ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΥἹ. πὶ. 18--ἰν. 2 

ἀεδίγεα ταῖρι αἱ [Πς ἱπ]υγεα οἰτς5, ναῦν {Π|π40 ΔΠΥ 87] πιο. 
ψ 1.) αἰα ποῖ 80 ἀδβῖγα ννὰ5 ποῖ ὕπᾶ 6} οαἱὴ ἴο "ὲ {πε 
ΑΙ]γ οὗ ὑποβο ψῇο ψεῖα ἰπ]υγεα. Οπ {Πμ656ὲ ἴδσβ ἴΠ 6 
[λοεἀδοιμοηΐδηβ ἴοοῖς ἴμς οδίδ ἴογ ὑπειηβεῖνεβ δηά 
{πὶ Γ 411165, ψ ἢ] ὑπ6 ΑὐἰΠδηΐδηβ δα {πδὶγ 411}1685 
ἴοοῖκ {π6 οδῖϊι βενθγδιυ, οἰ Ὀγ εἰϊγ. Τῆς ΤΠ δη8 
4150 βίσπῃιδα ἐποὶγ πᾶπγ68 διροηρ ἴῃς οἰϊ1ε5 ψ οἢ δα 
ΒΟΤΏ, θυϊ οἡ {Π6 ἔο] ον ηρ ἀἂν ὑπαὶγ δα θα 558 6008 
ΟΆτη6 ἰπ δρδΐῃ δηα ἀεοιηδηάοα {Πδὶ ἔπ 6 τι πρ θ6 
οηδηροα ἴο τεδα ὑμαῦ “ἴῃς Βοεοϊδῃβ᾽᾽ ἱπβιεδα οἔ 
“1ῆς ὙΠεΡδπβ᾽ Ππαὰ βου. Αρεβιϊδυβ, πον ενου, 
τορ δα ὑπαὶ ἢς ψου]Ἱά σμδηρα ὯΟ ρμαγΐ οὗ ναὶ ἴΠῈΥ 
ΙΔ βινοσῃ ἴο ἀπά εἰσποὰ ἴῃ ἰῃς ἢνβε ρίαςε; υἷν ἰδ 
ἴμεν αἰ ποῖ νυ ίβῃ ὑὸ θὲ ἱποϊυάεά ἴῃ {πὸ ἐγεδῖγ, δὲ 
5814 ὑπαὶ μὲ ψου]ᾶ εὑτῖκα ουΐ {ΠΕὶγ Πδηη65 ᾿ἔ ἴΠῈγ 50 
ἀϊτεοῖϊεαά. ΨΊει, δοοογαϊηρὶγ, ὑπᾶδνὺ {Π686 οἰγουτα- 
βίδῃοαϑ πη οὔποθ δα σοῃοϊυἀεα ρϑδςοθ, ΨὮ1]16 {Π|6 
ΟὨΪΥ ΘΟ ΓΟΨΡΟΥΒΥ ννὰ5 1} ἴῃ6 ΤΠΈΌΔη5, [ῃ6 Αὐεηϊ- 
Δὴ8 ὝΕΙΕ οὗ {πε ορίπίοη {πὶ πονν ὑμεῦα ννὰβ ἤορα 
ἰῃαὲ ἴῃς ΤΠΟΡδη5 ψου]α θὲ -ἀδοἰϊμηαιοα, ἃ5 ὑΠ6 οοιῃ- 
[ΟΠ βδΥΪηρ Ρυΐβ 1, Δηα 85 ἴογ ἴπ6 ΤΠ ΘΡ ἢ5. {Πεπι- 
56Ϊνεβ, ἔπεν ψεηΐ ποιὴς υὐΐει]ν ἀσβροπαθηΐ. 

ΙΝ. Αἴενγ {1:15 ἴ8ε Αἰμπδηΐδηβ, ον ἐμεὶν δας, ργο- 
ὁεαἀεά ἴο νι άγανν ἐποὶνγ ρΑΥΥ βοὴ 5 ἔγουῃ 116 οὐ 165 
Δα ἴο 566 δϊοσγ [ριἱογαΐεβ δὰ ἢΐβ 5Βῃ108, )πα ὑπεν 
ΘΟ Ρ6]]6α Πἴπι ἴο ρσίνε Ὀδοῖὶς Ἔνεγγιῖηρ ννῃοἢ ἢς ΠδΔα 
οαρίυγεα ἴεν ἴδε τως δ [Π6 οαὐῃβ ψεσα ἴάκθη 
αὖ 1 ,λοράδειηοη. ᾿ Βυΐ [ῃ6 [,Δοραδοπιοηΐδη8, Οἢ {116 
οἴδοσ ῃδηά, 116 μα νά γενν θοῦ ὑΠ6ὶΡ ρον ΠΟΥ 5 
δᾶ ὑπμοῖὶγ ραγγ ΘΌΠ5 ἔγοτῃ 41} ὑΠ6 οὐπεὺ οἱτ65, ἀ14 ποῖ 
ἔο]]ονν ἐπιὶβ σουγβα ἴῃ ἴπα οὯ56 οὗ ΟἸδοιαυτοΐυβ, ψ]1Ὸ 
νὰ5 δ ἴῃΠ6 Ὠεδα οὗ {Π6 ἄστυ ἰπ Ῥῇοςίβ 8η6 ῃον 
Αϑκεα ἔπε δυϊμου 658 αὖ μοιηθ Ὑγῆαῦ 6 βῃου]ᾶ ἀο. 

ἐν, 6. ἰηβιβύληρ ὉΡοὰ ὑμοὶν οἰδίτα ὕο μοϑαβῃρ 1 Βοροίϊα. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

λέξαντος ὅτι αὐτῷ ξὐκοοίὴ διαλύσαντας τὸ στρά 
τευμα κατὰ τοὺς ὅρκους καὶ περιαγγείλαντας ταῖς 
πόλεσι συμβαλέσθαι. εἰς τὸν ναὸν τοῦ ̓ Απόλλωνος 
ὁπόσον βούλοιτο ἑκάστη πόλις, ἔπειτα εἰ μή τις 
ἐῴη αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, τότε πάλιν 
παρακαλέσαντας ὅσοι τῇ αὐτονομίᾳ βούλοιντο 
βοηθεῖν, ἄ ἄγειν ἐπὶ τοὺς ἐναντιουμένους: οὕτω γὰρ 
ἂν ἔφη οἴεσθαι τούς τε θεοὺς εὐμενεστάτους εἶναι 
καὶ τὰς πόλεις ἥκιστ᾽ ἂν ἄχθεσθαι' ἡ δ᾽ ἐκκλησία 
ἀκούσασα ταῦτα ἐκεῖνον μὲν φλυαρεῖν ἡγήσατο" 
ἤδη γώρ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον ἧ ἦγεν" ἐπέστειλαν 
δὲ τῷ Κλεομβρότῳ μὴ διαλύειν τὸ στράτευμα, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἃ ἄγειν. ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ αὐτο- 
νόμους ἀφίοιεν τὰς πόλεις. ἐπεὶ οὖν ἤσθετο οὐχ 
ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ στρά- 
τευμα διαλύοντας, ὡς ἀντιτάττοιντο πρὸς αὐτόν, 
οὕτω δὴ ἄ ἄγει τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. 
Καὶ ἡ μὲν οἱ Θηβαῖοι ἐμβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῶν 

Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλαττον 
οὐκ ἐμβάλλει" διὰ Θισβῶν δὲ ὁ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσ- 
δόκητον πορευθεὶς ἀφικνεῖται. εἰς Κρεῦσιν, καὶ 
τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τριήρεις τῶν Θηβαίων δώδεκα 
λαμβάνει. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ 
τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις 
τῆς Θεσπικῆς. οἱ δὲ Ε Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο 
ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, 

1. Αἴνονυ πόλεις 1ῃ6 ΜΗ. Ρτγοςθβά : ὁ δὲ Κλεόμβροτος 
ἐπειδὴ ἐπύθετο τὴν εἰρήνην γεγενημένην, πέμψας πρὸς τοὺς 
ἐφόρους ἠρώτα τὶ χρὴ ποιεῖν" οἱ δ' ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν 
ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις αὐτονόμους, 
ΤΆΘΒΘ γγογβ τ ἀγορρβα Ὀγ Κα]. δηὰ 81}1] οαϊίογβ. 

ὡς ἀντιτάττοιντο πρὸς αὑτόν Βγοάδοιυβ: ὧς ἀντετάττοντο 
τὴ: αὐτούς Μ853., σὨ]ΟῺ [Κ6]. σϑύλϊηβ, θαῦ Ὀγδοϊκϑίϑ. 
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ΗΕΙ ΈΝΙΟΑ, ΥἹ. ιν. 2--4 

Ργοϊμουβ αἰά ἱπάερα βδὺ παῖ ἰὑ βεειηδα ἴο ἢΐτη ὑΠΠ 6 Ὺ 811 ΒΟ. 
ουρῖ ἤχει ἴο ἀἰβραπα ἴΠ6 διτὴγ ἴῃ δοοογάδησα ψἱτἢ 
{πεῖν οδῦῃβ δἀπᾶ βεπα σουπα ψοχα ἴο [Πε νϑυίοιιβ οἱ 168 
ἴο τλδῖκα σοῃ θυ] οη 5, ἃ5 ἰᾶγσα 8ἃ5 Ἔδοῦ οἰζγ οἰοβα ἴο 
ἴηᾶκο, ἴο {πε ἴδιρ]ε οὗ Αμρμο]]ο,1 δηάᾶ δἷιαεννδγάβ, ἴῃ 
οᾶ56 Δγοπα ἰγίθα ἴο ργενθηῦ {Π||Ὶ οἰτ165 ἔγοτη "είηςσ 
ἱπάερεπάεςηϊ, ἴο 64}} τοροῖμοῦ ἀραΐηῃ αὖ παὺ ὕΐπης 4] 
 ηῸ νυν 8) εα ἴο βυρροῦῖ {Π6 οαυβδὲ οὗ ἱπάδρεπμάδεπος 
Δα ἸεδΔα {Ποῖ ἀραϊηβὺ ἴῃο56 ΠΟ ορροβαά [ἴ; ἔν Ἰχὲ 
τπουρ]ῦ, 6 σοπἰϊπυκα, ὑπαὶ ἴῃ {}}|8 ψὰν ἴῃς ρσοάϑβ 
νου] αὶ ὑὲ ταοβῦ ἔανουγαν ἱπο] θα τονγαγα {Πχδτ ἀπ 
με οἰϊεβ σουἹὰ ΡῈ Ἰεδϑῖ διιπογεα. Τῇηὲ [1,λοράδε- 
ΤΩΟὨ ΐδη 8556 10} γΥ, Ποινενεῦ, ρου Ποατίηρ ἴΠ 656 νοσαϑ8, 
σδᾶτης ἴο ὑπΠ6 σοπο] βίο ἐπδὺ ἢῈ ννᾶ5 ἰδ! Κίῃρ' Ποηβ6 86 ; 
ἴον αἷ 15 τηοτηςπί, ἃ5 ἰΐ δδεεβ, αΐε ννὰβ ᾿θδαϊῃρ, 
ὕΠεπὰ οὐ ; 84] ἴΠεδῪ δεηῦ οὐάθγβ ἴο ΟἸδομιυτοῖαβ5 ποῖ 
ἴο αἰδυαῃα ἢ5. ἄττὴν, υπΐ ἴο Ἰεδα 11 αἱ οὔος ἃραϊηβὶ 
πε ΤΒΟΌδΔῃ5 ἴδ ὑΠῈγΥ αἸά ποῖ ᾿δανα {ΠπῸ οἰτ65 ἱπάδρεη- 
ἄεηι. ὙΏΘΩ, ὑπογεΐογα, ἢ Ἰοαγηθα {πΠδᾶΐ, 50 ἔδυ ἔἸΌΤΩ 
Ἰεανίηρ {16 οἰϊΐε5 ἱπάερεπάεπι, {πὲ ΤΠ θδη5 ψΕῚς 
ποῦ ὄνθῃ αἰϑρδηάίϊηρ ὑΠεὶγ ἄστυ, ἰῃ ογάθν {Πᾶὶ {πον 
ταῦ τᾶγβῆδὶ ὑπαηλβεῖνεβ ἀραϊηδὶ Πΐηλ, πάθον {ἢ 68ὲ 
αἰτουμηβίδῃμοθβϑ ἢ6 ὑπαογίοοϊς ἴο Ἰοδα ἢΐβ ἵγοορβ ἰηἴο 
Βοεοιία. 
Νον ΟἸδοπιθεοῖιβ ἀἰὰ ποῖ δπΐοῦ Βοεοίϊα ἔγοπΣ 

ΡΠοοῖβ δὲ {πε ροϊηῦ ν ῃδτα {πὸ ΤΉ π5 Ἔχρεοϊθα Ὠΐπὰ 
ἴο δηΐθῦ δπὰ ψ θα ὑΠοῪ νετε Καορίηρ ρυδγα δ ἃ 
ΠΔΥΤΟΥ͂ Ρ885 ; αῦ Ρῥγοσθϑαϊπρ Ὀγ ἂν οὗ ΤῊ 5))46 δ] οῃρ' 
ἃ τηοαηΐδίηουβ 8π6 ππεχρεοϊαα τοῦΐθ, 6 αὐγνεα ἂὖ 
Ογθυϑἰ8β, οδρίγϑα 118 νν8}}, ἀπ ἴοοὸῖκ ἔννεῖνα ὈΥΓΈ 65 
θεϊοηρίηρ ἴο ἴπΠ6 ΤΠεραηθ. ΑΠΕΥ δοσοιρ] 5] πηρ 
1ῃ15 ἜἘχρ]οῖῦ δηα τοδγομίηρ ὉΡ ἔγομη {Ππ βεα-οοδϑὺ, ἢ 6 
Θποδιηθεα δὲ ],διοῖτα, ἴῃ ὑπὸ τεγγίτουυ οἵ ΤἼησϑρίαδσ. 
Απα ὑΠπ|6 ΤΉ ΘΠ 5 ὁποδιηροα οἡ ἐπε ορροβὶῖα 1}}}} ποῦ 

Δ ὦν 6. ἴου ἃ νἂν ἔμπά. 53 
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οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ᾽ ἢ τοὺς Βοιω- 
τούς. ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσ-.- 

δ ἐὖντες ἔλεγον: Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς 
Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πό- 
λεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. ἀναμνησθήσονται γάρ 

Ψ 3 Ἁ Α 3 ’ 80" σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς ἠἰ λοι ἀφικόμενος οὐδὲν 
τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδήωσας, καὶ ὅτε ὕστερον 

ἊΝ οὶ 3 

στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, ᾿Αγησιλάου 
ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. εἴπερ οὖν 
ἢ σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον 
3 Ν Ἁ ΝΨ φ Ἁ ’ [φ Ν. ε ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον" οἱ 

“ « Ὁ δ᾽ ἐναντίοι" Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ 
ν᾽ ὃ “ Θ ’ Ψ ’ 1 ὄντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. 

8 ὍὋ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύ- 
νετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν. τῶν δ᾽ αὖ Θηβαίων 
οἱ προεστῶτες ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀπο- 
στήσοιντο μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ 
δὲ πολιορκήσοιντο' εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θη- 
βαίων τἀπιτήδεια, ὅτε κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις 
αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ πεφευγότες 

’ Ἁ 9. κ“ 3 Ρ φν 4 

πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίξοντο κρεῖττον εἶναι 
Ἴ μαχομένους ἀποθνήσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. πρὸς 

δὲ τούτοις παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρη- 
δ « ’ ἰ δέ ὲ Ἴ2) ὃ ’ὔ 

σμος ὁ λεγόμενος ὡς δέον ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους 
“ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν παρθένων ἦν μνῆμα, αἱ 

᾽ Ἁ Ν κ΄ ς Ν 7 

λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
τινῶν ἀποκτεῖναι ἑαυτάς. καὶ ἐκόσμησαν δὴ 
τοῦτο τὸ μνῆμα οἱ Θηβαῖοι πρὸ τῆς μάχης. 

1 λέγεται Μ55.: λέγει [6]. 
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ΗΕΙΠΈΝΙΟΑ, ΡἹ. ιν. 4-:} 

ΝΕΤΎ [ΔΥ ΔΎΝΑΥ, ὙἘΠῚ ΠΟ 4}1]168858 Ἄεχοαρὺ {πΠῸ Βοεοίίδῃϑβ. 87] κ.ο. 
ΤΠεη ἷ5 ἔπε μ8 ψεηῦ ἴο ΟἸεοιηργοῖυβ δηα αϊα : 
“ΟἸεοταργοῖΐυβ, ἱἔ γου Ἰεὖ ἴῃς ΤἬΕ ἢ 5 Ἔβοᾶρε νἱπουϊ 
ἃ ραϊ]ς, γου νν1}} )»ὲ ἰῃ ἀδηρεγ οὗ βυβετίηρσ ἴμς υἱΐετ- 
τηοβῦ ρθη ΔΙΥ δ [ἢ ἢδπαβ οὗ γοὺγν βἰαΐε. ΕῸΓ ἔΠ6Ὺ 
Ψ111 Τα ΘΙ ΕΓ ἀραϊηβὶ γοὺ ποὺ ΟὨ]Υ ἴα ἰἰπιε  ἤεη 
γοῦ τεϑδομεα ΟὙποβοαρῇδ]δε δηα Ἰδϊὰ νναϑῖε πὸ ρατγὶ οὗ 
ἴῃς σουπίτγ οὗ ἴῃς ΤὨΕΌΔη5, θὰϊ 4150 {Ππ της ν ἤθη, 
Οῃ γοῦν ᾿δἴεῦ Ἔχρεαϊτίοη, γοὰ ννογα θδδίθῃ ὉδῸκ ἔγοιη 
εἤεσϊπρ, γοὺγ εηἴγδῃςο, δἰ που Αρεβι]αιιβ Αἰ νναΥ8 
τηδας ἢἷβ δπΐγδηος ὈΥ ψγἂὺ οὗ ΟἸΠδεσοῦ. ΤὨεγεΐογε 
ἱξ γοῦι γεν ἤᾶνα ἃ ολγ6 ἴογ γουγβο] ἢ ΟΥ ἃ ἀεϑῖγα ἴο 866 
γΟῸΡ ἔδιμου δὴ αραΐῃ, γοὰ τηυδὲ 1686 ἀραϊπϑὶ [656 
16. θΘυσῖὶ ψογὰ {Π6 ννογας οὗ ἢἷβ ἔτ πάς ; υυΐ 115 
Ορροπεηῖβ βδία : “Νονν 15 {πε {της ἤθη {Π6 τηδῃ νν}]] 
ἴα ἰΐ οἾθαγ ψβοῖῃον μα ἰ5 ἱπ γαῖ ρᾶγίϊᾳ] ἴο {116 
ΤΒΟΌΔΏ5, 85 ΓΌΤΊΟΌΓΣ [45 ἰξ.᾿ 

(Ἰεοπιρτοΐυβ, [Πς ἢ, 885 ἢῈ Πδαγτὰ ἴῃεβε ἰπΐηρθ ψ 85 
ΒΡΌΓΓΕα Ο ἴο Ἰοΐη θαἴ16. ΤΊῈ Ἰεδάθυβ οὔ [η6 ΤΏ ΘΕ θ4 8, 
ὁπ 6 οἴϊον Πδηῃά, οδ]ουϊαϊεα ἰῃαὶ [ἢ ἔμεν ἀϊὰ ποῖ 
ἤρ!ῦ, [6 οἰϊ᾽68 τουπα δρουΐ ννου]α τενοὶὺ ἔγομῃ ὑΠ δ 
Δα ΠΟΥ ψου]α ὑμεπλβεῖνεβ ΡῈ ἰγεβίερεα; ἔμτίδεσ, 
ὑπαὺ 1 τπ6 ρθορὶε οὗ ΤΏ Θθεβ ψγεγα ὑπ οὐ ΟΥ̓ ἔγοτῃ 
ΡΓον βίοηβ, [ἢ 6 οΟἿΥ ἰἴ56} μου] ὑὲ ἴῃ ἀδηροῦ οὗ 
ζυτηΐηρ δσαϊηϑδὶ [Πε. ΑΠα βἴποα ὭΏΔΩΥ οὗ με 
δα θεθῃ ἴῃ Ὄσῖϊα Ὀεΐοτε, ἔπ Ὺ εβυϊταδϊεα ὑπαὺ [Ὁ ννὰ8 
υνεϊϊεῦ ἴο ἀἷε ἤρῃιπρ ἴδ ἴο θὲ εχ]εα δραίῃ. 
Βεβί4εβ ὑπῖ5, {ΠῈΥ εγα αϑο βοιμεν δὶ ἐποουγαροα 
Ὀγ τἴἢἈῃ6 οΥδ0]6 ψν ἢ ἢ τὰς τερογδα---ἰῃδὺ ἴῃς [,866- 
ἀδοπιοηΐδη8 γος ἀαβιϊπεα ἴο ")ὲ ἀεξεαϊεα αὖ {116 5ροῖ 
γΏ γα 5[οοῦ {Π|| τηοπυχτηδηὶ οὗἩ πε νἱγρίμβ, ῆο ἅτε 
5δἰα ἴο πᾶνε Ὁ]δα ὑΠπδυβεῖνοβ θδοδυβε δ Δα Ρεδη 
νἱοαῖϊοεα Ὀγ οογίδίη 1,δοεἀδετηοηΐδηβ. ΤῈ ΤΊ ΔῊ 58 
ΔΟΘΟΥ ΡΥ ἀδοοταϊεα {Π1]85 τιοπυμηθηΐ Ὀεΐοστα {Πς 
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ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῖς ὡς οἵ 
τε νεὼ πάντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἵ τε ἱέρειαι 
λέγοιεν ὡς νίκην οἱ θεοὶ φαίνοιεν. ἐκ δὲ τοῦ 
Ἡρακλείου καὶ τὰ ὅπλα ἔφασαν ἀφανῆ εἶναι, ὡς 
τοῦ Ἡρακλέους εἰς τὴν μάχην ἐξωρμημένου. οἱ 
μὲν δή τινες λέγουσιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνώ- 
σματα ἦν τῶν προεστηκότων. εἰς δ᾽ οὖν τὴν 
μάχην τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις πάντα ἐναντία 
ἐγίγνετο, τοῖς δὲ πάντα καὶ ὑπὸ τῆς τύχης κατωρ- 
θοῦτο. ἣν μὲν γὰρ μετ᾽ ἄριστον τῷ Κλεομβρότῳ 
ἡ τελευταία βουλὴ περὶ τῆς μάχης: ἐν δὲ τῇ 
μεσημβρίᾳ ὑποπινόντων καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί 
τι αὐτοὺς ἔλεγον. ἐπεὶ δὲ ὡπλίξοντο ἑκάτεροι 
καὶ πρόδηλον ἤδη ἦν ὅτε μάχη ἔσοιτο, πρῶτον 
μὲν ἀπιέναι ὡρμημένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρα- 
τεύματος τῶν τὴν ἀγορὰν παρεσκευακότων καὶ 
σκευοφόρων τινῶν καὶ τῶν οὐ βουλομένων μά- 
χεσθαι, περιιόντες κύκλῳ οἵ τε μετὰ τοῦ “Ιέρωνος 
μισθοφόροι καὶ οἱ τῶν Φωκέων πελτασταὶ καὶ 
τῶν ἱππέων Ἡρακλεῶται καὶ Φλειάσιοι ἐπιθέ- 
μένοι τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπέστρεψάν τε αὐτοὺς καὶ 
κατεδίωξαν πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν Βοιω- 
τῶν. ὥστε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖζόν τε καὶ 
ἁθροώτερον ἢ πρόσθεν τὸ τῶν Βοιωτῶν στρά- 
τευμα. ἔπειτα δέ, ἅτε καὶ πεδίου ὄντος τοῦ 
μεταξύ, προετάξαντο μὲν τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος 
οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο δ᾽ 
αὐτοῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. ἦν δὲ τὸ 
μὲν τῶν Θηβαίων ἱππικὸν μεμελετηκὸς διά τε τὸν 
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υαῖ:]6. ἘΕὩγ Βοιτήογο, τερογῖβ ννεγε Ὀγουρηῦ ἴο ἔπδυὴ 87] κα. 
ἴτοτα πε οἰἵγ ὑπαὶ 411 [πε ἴδει ρ]εβ ννεγα ορεπίηρ οὗ 
ὑποιβοῖνεβ, δηᾶ πδὺ {πὸ ῥγίθβϑίθββϑοϑ βδ 14 [ῃδὺ ὑπὸ 
δοάβ τονϑδ] θα νἱοΐοσυ. Απά {πε ῃ)θ6ββθηροῖβ γερογίθα 
πὸ ἔγοια {π6 Ηεγδοϊεῖαπὶ ὕΠ6 8.5 150 ἢιδὰ ἀα15- 
ΔΡΡΕεΔδγεά, ἱπαϊοαϊπρ ὑπαὶ Ηδγδο]ε5 ἢδα ροπα ἔογτἢ 
ἴο πα υ»αῖ]ε. ὅϑοζηθ, ἴο Ὀ6 βγδ, 588Υ [δὶ 41} {π65ὲ 
τθΐπρβ ψγετὰ θαΐ ἀδνίοοβ οὗ ἴῃς Ἰεδάεσβ. Βυΐ ἰπ {με 
Ὀαι]ε, αὖ ΔΥ ταῖθ, νους ἷπρ υγηθα ουὖῦ δάνεγβεὶν 
ἴον ἴμ6 [,δοραδοιηοηΐδηβδ, 1] 6 Ὁ ἴῃ6 οὗ Υ 5ἰάα 
ἐνεσυ τ ῃΐηρ νψγεηΐῦ ργοβρογουβὶν, ὄνθη ἴο ἴῃς γ᾽ οὗ 
ἔογσγῖΐαπθ. Εον ἰὃ ννὰ8 δή [Π6 του τηθδὶ {ἢ δῖ 
ΟἸεοτηρτοῖυβ 6] 4 8 Ἰαϑὺ σουποῖ ονοῦ ἴῃς ἰρναἰι]6, 
8Δη 4 ἀτκίηρ 4 1{{||6, 88 ὑπεγ ἀϊά, δὲ {Π6 τη α]ς οὗ 
πε ἄδγ, ἰδ νν85 βαϊα {πὰξ {πΠ6 ννίπε με] ρεα βοηιον δῖ 
ἴο οχεϊΐε ἔπε. Αραΐη, ἤθη Ῥοϊῇ 51465 ψεγα δυιηΐηρ 
{Ππδιβαῖνοβ πα ἰδ ψγὰ5 δἰτεδαγ ενϊἀθηῦ ὑμαὺ ὑπεγα 
νου] Ὀ6 4 μαΐι]ε, ἰὴ τῃ6 ἔγδε ρδοθ, δῇϊεν ἴΠοϑὲ Ψ ῃῸ 
δά ρτονϊἀεα {πε γιδυκοῖ δηα βοῃγηθ θασραρο- Δ ΤΕΥ5 
Δ ἃ 500 ἢ δ5 ἀἰα ποῖ νυ β ἴο ἤἥρῃι ᾿ιδα εεἰὶ ουὐ ἴο 
ψὐ Πἄγανν ἔγουι ἴῃς Βοσοϊίδη δύτηυ, ἰῃς [,δοεάδειηο- 
Ὠἶδη ΤΟΙ ΠΥ 5 ὑπο ΗἸοτγοη, ἰδ ρεϊϊασὶβ οὗ ὑπς 
Ρ]οςΐδη5, δηα, διθοπρ ὑῃς Ποτδειηθ, {πε Ηετδοϊεοῖβ 
δα ΡὨ] ϑἰδηβ τηδᾶς ἃ οἰγουδῦ ἃπα ἴ6}1] ὑρομ {Π6 86 
ΡΕΟρΡΙῈ 85 πεν ννεῦε ἀεραγεπρ, πα ποῦ ΟὨΪΥ ἰυγηεα 
δῖ δρουΐ "δ σΠαβοα ὑπο ὕδοὶς ἴο π6 σδὰρ οὗ 
1ἢε Βοεοίίαηβ8β. ΤΠΘΓΕΡΥ {ΠΟΥ ταλάς ἴῃς Βοεοίίδῃ 
ΔΥΓΩΥ͂ ΤΩ ΟἮ ἸΑΥΓΡῸΥ Δ Πα ΤηΟΥῈ ἀΘηΒΕΪν τηιϑϑεα ὑπδη ἰδ 

Φ δα "εξδὴ Ἰν»εΐοτε. [Ἢ {Π6 βεοοῃηά μΪδςα, βίπες ἔπε 5ρ8οςὲ 
υεύνεεῃ {116 υτηΐθβ ννᾶ5 ἃ μ]αῖπ, {Π6 {δος Δο ἸΟΠἾΔ 5 
Ροβίεά {Πλεἰγ Ἰουβειδη ἴῃ ἔγοπὶ οὗ {πεῖν ΡΠ Δ] δηχ, δα 
{πε ΤΏ ΘΌΔΗ5 ἴῃ 11ΚῈ Δ ΠΕ  ροβίθα ὑπο ῖγβ ον ὺ δραϊηβῖ 
τπεπ. Νον ἴῃς σαναὶγν οὗ ἴπΠ6 ΤΊ ΟΠ 5 νν85 ἰῇ σοοῦ 
ναὶ ηΐηρ 88 ἃ Γ651}}} οὗἉ {Π16 ννὰγ ψ τ ἢ 06 ΟΥ̓ ΠΟΙ Δ ἢ 5 
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πρὸς Ὀρχομενίους πόλεμον καὶ διὰ τὸν πρὸς 
Θεσπιᾶς, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον πονηρότατον ἦν τὸ ἱππικόν. ἔτρεφον μὲν 
γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιώτατοι' ἐπεὶ δὲ 
φρουρὰ φανθείη, τότε ἧκεν ὁ συντεταγμένος". λα- 
βὼν δ᾽ ἂν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ 
ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν ἐστρατεύετο' τῶν δ᾽ αὖ 
στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι καὶ 
ἥκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἦσαν. τοιοῦτον 
μὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. τῆς δὲ φάλαγ- 
γος τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς τὴν 
ἐνωμοτίαν ἄγειν' τοῦτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς. οὐ 
πλέον ἢ εἰς δώδεκα τὸ βάθος. οἱ δὲ Θηβαῖοι οὐκ 
ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων συνεστραμ- 
μένοι ἧσαν, λογιξόμενοι ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ 
τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο. 

Ἐπεὶ δὲ ἤρξατο ἄγειν ὁ Κλεόμβροτος πρὸς 
τοὺς πολεμίους, πρῶτον μὲν πρὶν καὶ αἰσθέσθαι 
τὸ μετ᾽ αὐτοῦ στράτευμα ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ καὶ οἱ 
ἱππεῖς συνεβεβλήκεσαν καὶ ταχὺ ἥττηντο οἱ τῶν 
Δακεδαιμονίων. φεύγοντες δὲ ἐνεπεπτώκεσαν 
τοῖς ἑαυτῶν ὁπλίταις, ἔτι δὲ ἐνέβαλλον οἱ τῶν 
Θηβαίων λόχοι. ὅμως δὲ ὡς οἱ μὲν περὶ τὸν 
Κλεόμβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχῃ σαφεῖϑ 
τούτῳ τεκμηρίῳ γνοίη τις ἄν' οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο 
αὐτὸν ἀνελέσθαι καὶ ζῶντα ἀπενεγκεῖν, εἰ μὴ οἱ 
πρὸ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεκράτουν ἐν ἐκείνῳ τῷ 
χρόνῳ. ἐπεὶ μέντοι ἀπέθανε Δείνων τε ὁ πολέ- 
ς8 
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δα {πὸ νὰγ στ} πὸ ΤΠεβρίδηβ, νν 116 ὉΠ|6 σαν  ΓΥ Οἱ 811 κα. 
ἴῃς [,λοοαδεῃ)οηίδη5 88 Ἔχοθ αἴ ΠΡῚΥ Ροον ἂὲ ἰπδὶ 
ἴθ. Ἐον ὑπὸ τἱομοϑῦ θη Κορὲ ἴῃς ἤοΥβοβ, δῃά ἰΐ 
νγἃ5 ΟἿ ἤθη 6 Ῥδῃ νν88 οδ]εα ουἍἱ ἴδ ἴῃς δ8Ρ- 
Ροϊπιεα ἴσοορεῦ ρῥτοβεηίεα ἢἰπηβο] ; πθη ἢῈ νόυ]ὰ 
σοὶ Ὠἷδ ΠΟΙΒ6 δηα βΒ06 ἢ δΙΊΩ5 85 ψεῖῈ σίνθη ἢ ΐη), δᾶ 
ἴακα ἴῃς δε] οὐ ὑΠπε τηοτηθηϊ5 ποίϊςθ. Α5 ἴον [ἴῃς 
τΏ6, ου ἴδε οὔπον Πδηα, ἢ τᾶ ἴποβα γνῆο ψοτα ᾿θαβὶ 
βἴγοηρ οὗ ὈΟΟῪ δῃαὰ ἰἸθαϑδὺ διωδιΐουβ ψὴὺ ψεγα 
τηουπῖεα οα ἴῃς ὨοΙΒ65. ϑυςῇ, ἴπθη, ννὰ5 ὕπΠε σάν τ 
οη Εἰϊπον 5146. Οοιηΐηρ πον ἴο ἔπε ἰπέλπίγυ, ᾿ἴ τνα8 
βδ 4 ὑπαὶ πε [ἐμδοθαἀδοιηοπίδῃβ Ἰεα δδοῇ ἢ 4] - ΟΊ ΡΘΩΥ 
ἴηγοα 168 αὐτεδαϑοῖ, δῃὰ ὑπαῦ {πὶ8 τοϑυ θα πῃ {116 
Ρ]ΔΙδὴχ εΐπρ ποῦ τόσα ἔπδῃ ὑνεῖνα τπθὴ αδερ.] 
Τῆς ὙΠεῦδηβ, πούονοῦ, ΟΥΟ Τηϑ556 64 ποῖ 655 {Π 8} 
Βγ 5816145 ἀβερ, οδ]Ἱου]αϊίηρ ὑπαὺ [ἢ ὉΠῈῪ οοπαθογεά 
{πα ρματῖ οὗ ἴῃ δὴν ψῃϊοἢ ννὰβ δτουπα {πε Κίηρ, 
4}1 πὲ τεϑὶ οὗ 1 νου ]αὰ θ6 δαϑὺ ἴο ον οΟ 6. 

Νον ΨψἜδη [(Ἰδοια γοΐαβ θαρδη ἴο εδα [χ15 ΔΙΤΩΥ͂ 
ἀραϊηδῦ ἴῃ6 Ἔπευ, ἴθ πε ἤγθι ρ͵δοα, θεΐοτε {16 
ἴγοορβ ὑπάον ἢΐπὶ 80 τηοἢ 85 ρεγοοίνεα παῖ ᾿ς 
ψ5 δανδηοίηρ, [Π6 ΠΟΙΒΟΙΏΘη ἢδα Αἰγοδαγ Ἰοϊηδα 
θαυ] δηαᾶ {]|οβ6 οὗ {πΠ6 1,ἀοεαἀδεπηοηΐδηβ ᾿δα Βρ6 6 α 
Ὀδοη ννογβιθα ; {Πδὴ ἰπ πεῖν ΗἸρὶῦ ὑπεν Ππαα ἈΠ] ὴ 
ἔοι! οὗ {πεῖγ ὄν ΟΡ] ἴε5, ἀπά, θεβϑίάθβ, ὑπ 6 δοπι- 
Ρδηΐεβ οἵ {πε ΤΏδΡδη5 ψγοσα ποῦν σπαγρίηρ ὕροη 
1πεὰ. Νονογίμοϊοθος, {πΠ6 [4οὐ ὑπαὶ (Ἰδομηυγοῖυς ἀπά 
᾿ἷθ θη ΜΈΓῈ δ ἤγθὺ νἱοϊογίουβ ἴῃ {116 ὑδῦ6 τᾶν 

ΡῈ Κπονῃ ἴγομῃη ὑΠ|18 οἰεαν ἱπαϊοαϊίοη: ἔμεγ ψνου]ά 
ποῖ να ὕδθὴ δΐα ἴο ἴδκθα ἰἶπη ὉΡ 8Δη6 ΟΔΥΥΎ ὨΪπὶ 
ΟΥ̓ 5011 Ἰἰνίπρ, μα ποῖ {Ποβα νῸ ψεῖε βρο] ηρ ἴῃ 
τοὺ οὗ πίπη θεθη Ποϊαϊηρ ἴῃ6 δᾶάνδηΐασε αὖ {πὲ 
ἴθ. Βυῦ ψοθη είπομ, ἴῃς ρο]διηδτο, ΘρΠοατίδβ, 

Δ 9,6. 0.6 Πι8]-σοΙ ΡΥ πυπρο γα ἐμ γύγ-ϑὶχ ὨἸθη. 
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μαρχος καὶ Σφοδρίας τῶν περὶ δαμοσίαν καὶ 
Κλεώνυμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν ἱππεῖς 1 καὶ 
οἱ συμφορεῖς τοῦ πολεμάρχου καλούμενοι οἵ τε 
ἄλλοι ὑπὸ τοῦ ὄχλου ὠθούμενοι ἀνεχώρουν, οἱ δὲ 
τοῦ εὐωνύμου ὄντες τῶν Λακεδαιμονίων ὡς ἑώρων 
τὸ δεξιὸν ὠθούμενον, ἐνέκλιναν: ὅμως δὲ πολλῶν 
τεθνεώτων καὶ ἡττημένοι ἐπεὶ διέβησαν τὴν τά- 
φρον, ἣ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα αὐτοῖς, 
ἔθεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώραν ἔνθεν ὥρμηντο. ἦν 
μέντοι οὐ πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ 
μᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ. τούτου ἦσαν 
μέν τινες τῶν Λακεδαιμονίων οἱ ἀφόρητον τὴν 
συμφορὰν ἡγούμενοι τό τε τροπαῖον ἔφασαν χρῆ- 
ναι κωλύειν ἱστάναι τοὺς πολεμίους, τούς τε νε- 
κροὺς μὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ μάχης πειρᾶσθαι 
ἀναιρεῖσθαι. οἱ δὲ πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν 
συμπάντων Λακεδαιμονίων τεθνεῶτας ἐγγὺς χι- 
λίους, ὁρῶντες δ᾽ αὐτῶν Σπαρτιατῶν, ὄντων 3 
ἐκεῖ ὡς ἑπτακοσίων, τεθνηκότας περὶ τετρακο- 
σίους, αἰσθανόμενοι δὲ τοὺς συμμάχους πάντας 
μὲν ἀθύμως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεσθαι, ἔστι δὲ 
οὗς αὐτῶν οὐδὲ ἀχθομένους τῷ γεγενημένῳ, συλ- 
λέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους ἐβουλεύοντο τί 
χρὴ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους 
τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, οὕτω δὴ ἔπεμψαν κή- 
ρυκα περὶ σπονδῶν. οἱ μέντοι Θηβαῖοι μετὰ 
ταῦτα καὶ τροπαῖον ἐστήσαντο καὶ τοὺς νεκροὺς 
ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 

Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μὲν εἰς τὴν Λακεδαί- 

1 μὲν ἱππεῖς δύομηδηι!: μὲν ἵπποι ΜΙ ΚΝ. : μένιπποι Ἰζοἷ. 
2. Αἴδον ὄντων ὕη6 ΜΙ55. ᾶνϑ τῶν : [168]. Ὀγδοϊκεῖβ, [9]ον 

Ἠδυίμδιι. 
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οπα οὗ {ππῸ Κίῃρ᾽ 5. ὑδηῦ- ΟΠ ρϑηΐοΠ5, ἀηα ΟἸΘΟΠγ λ15, 8| ας. 
[Π6 βοὴ οὗ ϑρμοάγίαβ, μαδα "»αδβη ΚΙ], {Πε πὶ {1γ6 τόογαὶ 
ὑυοάγρυδγα, ἔΠππ 80-ο4]]εα δἰάεβ οὗ {πῸ ροϊδιδγοὶ,, δπὰ 
116 οἴμοβ ἔ6}} ὕδοῖκ υπάϑγ ὑπ ργδβθυγα οὗ {ῃ6 ΤΏΘθδπ 
πι455, ὙΨ 8116 ἴῆοβε ννῆο ψογα οἡ {πε ἸεΙς νἱπρ οὗ {ῃ6 
[μος ἀδουηοηΐδη5, Ἐπ πεν δανν [παῖ ἴῃ τρῆϊ νἱηρ 
νὰ8 θεϊῃρ ρυβῃεα ὕδοκ, σαν ψἂγ. Ὑεῖ ἀεερίτε της 
[λοῦ [Πδῦ τὴν δὰ ἔδ]] πὶ δηαὰ ὑπαὶ {πὲ γ ψεῖὰ ἀε- 
[εαἰθά, αἴεγ ὑπεὺ δᾶ ογοββεα ἴῃς ἴγεπο νυ 10} 
οδηςαα ἴο "ὲῈ ἱπ ἔγοπὺ οὗ πεῖν σαιὰρ {πεν στοιμάδρα 
{ΠΕ} ἀττὴβ αὖ ἴδ 5σροῖῦ ἔγοτῃ νυν 10 }} {ΠῈγ ἢδα 5εὺ ἔουίῃ. 
ΤΊε σδρ, ἴο "Ὲ 8.6, ννὰβ ποῖ οὐ ρστοιυηᾶ ψῆϊςο] 
νὰ5 αἰϊτοσεῖπεν ἰδνοὶ, θὰδ γαύ]εν ἡ {ΠππῈ 5Ϊορε οἵ «ἃ ἢ1]]. 
Αἴοῦ ἴῃ6 αἰβαβίθσ βοπὶα οὗ {με [1,δοεαἀδοιηοῃίδῃβ, 
ἐπ ηκίπς Ὁ Ὁμοηαυγα]α, βαϊὰ ἐπὶ ἔμεν οὐριξ ἴο 
Ργανεηῦ ἴΠ6 ΘΠ ΠΥ ἔγουῃ βοῦς πρ' 0 ὑπ 6 Ὁ ἸΟΡΗΥ δηᾶ 
ἴο υῪ ἴο τϑοονοῦ πα θοαϊε5 οἵ Π6 ἀδθδά, ποῖ ὈΥῪ 
Π]6 805 οὗ ἃ ἴτυςο, θαῦ Ὀγ ἀριτησ. ΤὨς ρο]οιηδιο 5, 
Βονψονεῦ, βεείησ ὑπαὶ οὗ πε ψ 0] 6 πυρεν οὗ ἐπε 
Ι,Δοεαἀδθιηοηΐδῃβ δἰτηοβὺ ἃ ὑποιβαπα Πδᾶ θεθη ΚΙ]]6α :. 
βϑείηρ, ἔαγίποτ, {Π8ὖ διηοηρ {Π1ὸ Θρανυαῖδε ὑΠδτηβοῖνθβ, 
οὗ ψῇομλ ὑΠ|6 6 ΨΕΓΕ δὴ βδόνθὴ ἢυπάγοα ἔδοτζο, 
δρουΐ ἴουν υπαγεα δα ἔἈ]]εη ; δπα ρετγοεϊνίηρ {πᾶ 
ΠῚ 4111658 ὑνετῈ ὁμ6 86 4}} νἱπουὶ ἢἨδαγὲ ἔου βρῃιίηρ, 
γν ἢ1]ὲ βοὴα οὗ πε ψοῦε ποῖ ὄνεῃ αἰβρθαβοα αἱ 
ψ μδῦ δα ἴδκβη ρῥἷδςοθ, σαϊμῃεγεα ἰορεῖμενγ [ες πηοβὺ 
ἱπιρογίδηϊ ρϑυβομᾶρεβ πα ἀε]ογαϊεα δροὺῦ ψ δὲ 
ὙΠ6Ὺ 5μουϊὰ ἀο. Απά 85 4}} ὑπουρ]ι ἰδ Ὀεδὲ ἴο γε- 
οονοϑῦ πε Ὀοαϊε65 οὗ {πεῸ ἀεδᾶ Ὀγ 4 ἴγσιςε, πεν ἤπια] 
βοηΐ ἃ ΠεΙΑ]α ἴο 85 [ὉΓ ἃ ἰτιιοαθ. ΑἸἶοσ {Π|15, {ΠΠ 6, 
16 ὙΠΕΡδΠη8 βοῦ ὑρΡ ἃ ΠΌΡὮΥ πα σάνε ὕ8οὸκ {δε 
Ὀοάϊε5 ὑπάογ ἃ ἴγυςα. 

Αἴδον ὕμθβα υἱϊππρθ Π8ὰ Βαρρεηθα, {Π|6ὶ τη ββ ΠΡῸΣ 
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ἢ ,. 1 ν σ , ᾽ - ᾿ 
μονα ἀγγελῶν: τὸ “πάθος ἀφικνεῖται γυμνοπαι- 
διῶν τε οὔσης τῆς τελευταίας καὶ τοῦ ἀνδρικοῦ 

ὮΝ φῥ « ν»ν 3 ν.ν»ν ἃ χοροῦ ἔνδον ὄντος" οἱ δὲ ἔφοροι ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ 
πάθος, ἐλυποῦντο μέν, ὥσπερ, οἶμαι, ἀνάγκη" τὸν 

’ Ν 3 ᾿Ὶ , ϑ ’ 

μέντοι χορὸν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διωγωνίσασθαε 
’ εἴων. καὶ τὰ μὲν ὀνόματα πρὸς τοὺς οἰκείους 

ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν" προεῖπαν δὲ 
ταῖς γυναιξὶ μὴ πωεῖν κραυγήν, ἀλλὰ σιγῇ τὸ 
πάθος φέρειν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μὲν 
ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαροὺς καὶ φαι- 
δροὺς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ 
ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους 
δὲ σκυθρωποὺς καὶ ταπεινοὺς περιιόντας. 

3 Ἁ ’ δ. Ἁ Ν) 4 ΨΝ Εκ δὲ τούτου φρουρὰν μὲν ἔφαινον οἱ ἔφοροι 
ταῖν ὑπολοίποιν μόραιν μέχρι τῶν τετταράκοντα 
3 3νφ ϑ3ῳ», Ἁ 3 , “ἢ Μ ον 

ἀφ᾽ ἥβης. ἐξέπεμπον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν 
μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας: τὸ γὰρ πρόσθεν εἰς 
τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ᾽ 
ἥβης ἐστράτευντο' καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ τότε 
καταλειφθέντας ἀκολουθεῖν ἐκέλευον. ὁ μὲν οὖν 
᾿Αγησίλαος ἐκ τῆς ἀσθενείας οὔπω ἴσχυεν" ἡ 
δὲ πόλις ᾿Αρχίδαμον τὸν υἱὸν ἐκέλευεν αὐτοῦ 3 

΄΄' 3 [ο 

ἡγεῖσθαι. προθύμως δ᾽ αὐτῷ συνεστρατεύοντο 
Τεγεᾶται: ἔτι γὰρ ἔζων οἱ περὶ Στάσιππον, λα- 
κωνίζοντες καὶ οὐκ ἐλάχιστον δυνάμενοι ἐν τῇ 

1 ἀγγελῶν Μ58.: ἀγγέλλων [ΚΕ]. 
3 ἐκέλευεν αὐτοῦ Μ55.: ἐκέλευεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ἴκο]. 

1Α ϑραιΐδῃ ἔδϑύϊνδὶ, οϑ  θυγαῦθα νυν 10} βἰηρσίης, ἀδποίηρ, διὰ 
αΥηληαβύϊο Θχ ἢ! Οἱ ὑϊοι. 
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ΜΠ0 85 δῦ ἴο ΟΔΥΤῪ ὑπΠ6 πον οὗἩ ἴδε σα] δι ἴθ 87] 5.ο. 
[Δοεάδομλοι δγγνεα ἴμογα οἡ ἴῃς ]Ἰαβὶ ἀδὺ οὗ ἴδε 
[εβῦϊναὶ! οὗ {ΠῚ Ογιηπορδεαίαδθ, ἤθη 1Π6 Ἄοἤογὰβ οὗ 
ΠῚ Μ͵ὰ5 'ἰπ ἴῃ6 ὑμεαῖγσε. Αμπὰ σψ ἤδη ὑπΠ6 δροῖβ 
Πεδλγά οὗ πε αἰδαϑδῖογ, [6 ψεσὸ ἱπάθοα ἀϊκιγοββοά, 
88, 1 σοῃοεῖνα, νγ85 ἱπον 40] ; γεῦ ὙΠῈγ αἰά ποῖ νψ }- 
ἄγαν ὑμε ἌἽἤογυβ, ναΐ βυβεγεα 1 ἴο βηΐϊδῃ ἰΐ5 ρεῖ- 
[οστδῆοθ. Εὐσίθο, δἰ πουρ ἴΠῈΥ ἀυ}]γ σάνε τῃ6 
ΠΆΙΏ65 ΟΥ̓ ἴῃς ἀεδα ἴο {Πα ὶν βενεσαὶ Κίπβηγθη, ὑΠ6Ὺ 
βϑνε ογάἄδθυβ ἴο {Π6 ψόουηθῃ ποὺ ἴο τρᾶϊκα ΔΗΥ͂ Οὐΐο ΤΥ, 
δὰϊ ἴο ῬδΔῚ ἔπε οδ]δυ τ ἴῃ 5:16 ηο6. Αμπα οὐ [δες 
[Ὁ] ον ηρ ἀΑΥ ομα οου]Ἱὰ 866 ἴμοβε ψῇοβε γεϊαιϊνεβ 
᾿Δ4 δε ἰ]]οα σοίηρ ἀρουΐ ἰπ ρα]. νὰ τρις 
δΔηἃ ΘΠ ΘΟΥ] ἴδοθϑ,  ἢ1]6 οὗ τῆοϑ6 ψῇοβα το]αϊὶνος 
Δα ν»εθ τερογίεα 88 ᾿ἰνίπρ γοὰ ψουα ἢανε βθθῃ 
ναῦ ἔενν, δα {πε86 ἔδενν ναϊκίηρ δρουΐ ρ]οοῃΥ δηὰ 
ἀονποδξῖ. 
Αἴου ὑπ15 [6 Ἔρῇοῦβ οδ]]6α ουοὖῦ {6 "δη οὗ [6 

ἵνο γϑιηδίηΐηρ 5 Τα ρὶ λθηΐβ, σΟΙΠΡ Ὁ 85 [Γ 85 ἴποβα 
ΠΟ Ὑνε τα ΟΣ γϑδῦβ ῬΕγοΠα ἴῃ 6 ταἱἰ πηυσα τα Π ΑΥῪ 
56 ; ἴΠ6Υ 4150 βεηῦ ουῦ 411 ἃΡ ἴο [δε 586 δρὲ ΨὙῃ0 
θεϊοηρσεα ἴο {μ6 τεῤὶπιθπΐβ ἀρτοδα 5; ἴὉγ ἴῃ {πὲ 
οὔἱσίπαὶ ἐχρεαϊ τίου ἴο Ῥοοὶβ οὔ] ἴἤοβα ἤθη ΨἢΟ 
ΕΓ ποῦ τηογα. ὑπδη [Πἰγίγ-ῆνε γεδὺβ ὑεγομά {π6 
αἰ πλυτα ἃρὲ ἢδα βεγνεα ; ἔνι οστηοσγα, ὑῃ 6  οΥ- 
ἀεογοαὰ {ποϑεὲ ψῆὸ δ παὶ ἰης δα "εδη Ἰε με- 
πἱπᾶ ἱπ ρΡυ]ς οἴδος ἴο Ἰοΐῃ ἐπεὶν τερὶπηθηῖθ. Νον 
Αροβι δ 85 ἃ γεβυ]ῦ οὗ ἢ5 1116 55 νν88 ποῖ γεῖ βίσοῃρ ; 
ΔΟΟΟΣΟΙΏΡΙΥ με βἰαΐς αϊγεοϊοα Αγοβίάδιμμιβ, Πἷβ 5οι, 
ἴο δοῦ 48 σοῃηηδηᾶθυ. Απα {πὰ Τερεδηῃβ βεγνεα υἹἢ 
μα ΖΕΔΙΟΙΒΙΥ ; ἔοῦ [Πς ἔΟ]] ον ευβ οἵ ϑἴδδίρριβ. ψεσε 
581} αἰΐνο, ον ἜΓα ἔδνοῦγα ]α ἴο {Πς 1,Δροαἀδοη ΠἱΔ}5 
δα δα πο 5] σῃξδ ρον εν ἰπ ὑπαὶν ον βἴαϊθ. [λΚον δα 

3 ρ». 1. 1 δὰ ῃοίθ. 3 2,6. πον δῦ [,ϑυοὔγδ. 
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πόλει. ἐρρωμένως δὲ καὶ οἱ Μαντινεῖς ἐκ τῶν 
κωμῶν συνεστρατεύοντο" ἀριστοκρατούμενοι γὰρ 
ἐτύγχανον. καὶ Κορίνθιοι δὲ καὶ Σικνώνιοι καὶ 
Φλειάσιοι καὶ ᾿Αχαιοὶ μάλα προθύμως ἠκολού- 
θουν, καὶ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον στρατιώτας. 
᾿ ’ » Ἁ [4 ϑ ’ ( ὃ ἐπλήρουν δὲ καὶ τριήρεις αὐτοί τε οἱ Λακεδαι.- 

’ νι ’ δέ Α Σ ’ μόνιοι καὶ Κορίνθιοι, καὶ ἐδέοντο καὶ Σικυωνίων 
συμπληροῦν, ἐφ᾽ ὧν διενοοῦντο τὸ στράτευμα 
διαβιβάζειν. - καὶ ὁ μὲν δὴ ̓ Αρχίδαμος ἐθύετο ἐπὶ 
τῇ διαβάσει. 

Οἱ δὲ Θηβαῖοι εὐθὺς μὲν μετὰ τὴν μάχην 
ἔπεμψαν εἰς ᾿Αθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον, 

-σ Ἁ “Ὁ ’ Ν ᾽ δ Φ 

καὶ ἅμα μὲν τῆς νίκης τὸ μέγεθος ἔφραζον, ἅμα 

δὲ βοηθεῖν ἐκέλενον, λέγοντες ὡς νῦν ἐξείη 
Λακεδαιμονίους πάντων ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐτοὺς 
τιμωρήσασθαι. τῶν δὲ ᾿Αθηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγ- 

3 3 )Ἅ θ , . Ἁ Ξ ν χανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσαν 
ν ἢ “ δ ᾿ ». ,Δ. τὸ γεγενημένον, ὅτι μὲν σφόδρα ἠνιάθησαν πᾶσι 

δῆλον ἐγένετο' οὔτε γὰρ ἐπὶ ξένια τὸν κήρυκα 
2 [4 ’ ἴω ’ὔ 9 ὉΝ 3 ὔ 

ἐκάλεσαν, περί τε τῆς βοηθείας οὐδὲν ἀπεκρί- 

ναντο. καὶ ᾿Αθήνηθεν μὲν οὕτως ἀπῆλθεν ὁ 
κῆρυξ. πρὸς μέντοι ᾿Ιάσονα, σύμμαχον ὄντα, 
ἔπεμπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, κελεύοντες βοηθεῖν, 

διαλογιζόμενοι πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. ὁ δ᾽ 
ὑθὺ ’ Ἁ 3 ΄ ς θ ’ὔ Ν εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρον, ὡς βοηθήσων κατὰ 

θάλατταν, συλλαβὼν δὲ τό τε ξενικὸν καὶ τοὺς 
περὶ αὑτὸν ἱππέας, καίπερ ἀκηρύκτῳ πολέμῳ 
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τε Μαδηιίμθδηβ ἔσο ὑδεῖγ νι] ]ὰρ68 1. δυρροτγίοα ἢ μη 571 πο 
βἰουϊῦγ ; ἔος ὑῃ6Ὺ ομδποεᾶ ἴο θ6 ὑπᾶεγ δὴ ατίβῖο- 
οὐδϊίς ρονογητηθηῖ. Εὐγίμεγιαοσε, (6 (ον Δ 5, 
διἰογομίδηβ, Ῥἢ]]]βίβι5, δα Ασοἤδοδηβ [0] ον εα [λέγ 
ψ τ 4}} ΖΘ], δἀπᾶ οἵδοὺ ϑἴδϊος δ]50 βεηΐῦ ουἱ 5ο] ἀΐθυϑβ. 
Μεδόνῖ]α ἴῃς 1,Δοθαδοιηοηΐδηβ ἐπαυλβεῖνεβ δα ἴδε 
ΟοΥ αὐ ίδηβ τηᾶμηθα {ΥΓαῖη65 πα τεαυεβῖςα ἰῃς 
ϑἰογομίδηβ 4150 ἴο μεὶρ ἔπει ἴῃ 80 ἀοίηρ, ἰηϊεηαϊηρ 
ἴο ΟἈΙΤῪ ὑΠ|Ὲ ΔΙΤΩΥ ΔΟΙΌΘ5 ἴῃς συ] οα ἰῃ68ς6 583}1ρ5. 
Απᾶ Αὐοβίἀδιηυβ ΔΟοοΟΥ ΡΥ οἤεγεα ἢΪς5 βδογίβοθς αἱ 
ἴῃς ἔγοπίϊου. 

Α5 ἔον {με ΤΒερδη8, ἱγηπηθαϊ ἴεν αἴτεον ἴῃς Ὀαιι]}ς 
ἴεν βεπῦ ἴο Αἴμθῃβ ἃ ρϑυϊδπαθα τη θβοθηροῦ, δηὰᾶ 
ψὮ16 6 ]]1πρ' οὗ [Πῃ6 στοαῦμ 88 οὗ {πεὶγ νἱοΐοτγ, ἔπε ν δἱ 
ἴῃ βαιηδ ὑΐπηθ υτρεα ὑπ6 ΑΥ̓Πε ΐδη5 ἴο οοσης ἴἰο {πεὶγν 
84, βαγίπρ' [δῦ πονν ἢ ννᾶ8 ροβϑί]6 ἴο ἴδε νεηβεδηοε 
Ὁρο {πε 1,Δοραδοιηοῃΐδῃβ ἴον 41} ἔμ 6 ἤδύτὴ ὑπ Ὺ δα 
ἄοπε ἴο ἴδε. Νον ὑμ6 ϑεμᾶῖε οὗ {16 Αὐἰπεπίδῃβ 
ομδησεα ἴο "ὲ Ποϊ]άϊπρ ἰζ8 5ἱεὐϊηρ- οα ἴῃς Αοτορο] 8. 
Απα ψ] θη ὑπΠ6Ὺ Πεοατὰ ψηδὲ ἢδα ἴδιεη ρΐδςς, ἰδ νν88 
846 Οἶθαῦ ἴο δνεγγοης ὑπαὶ ὕπεν ψογα ρστγεδὲϊγ α15- 
ἰγεββε ; ἔοσ ὕμδν 61ἃ ποῖ ἰηνίϊε {ῃ6 Πογα]α ἴο μᾶγ- 
κε οὗ Ποβρ ἐδ! δ ν δπα δρουΐ {Π6 τηδίίεν οὗ δἰὰ ὑπὸ Ὺ 
δὅᾶνα Ὦΐτ ΠΟ ΔΏΒΨΕΙ. 850 ἴῃ6 ποι] α ἀερασίεα ἔγοσζω 
Αἰμοθη5 σψιϊουῦ Ὠανίπρ τεοεϊνεαά ἃ τερὶγ. Βυϊ ἴο 
φάβθοῦ, γΒο νγὰ8 ὑμεὶγ 411γ, ὑ8εῈ ΤΠεΈρδὴβ βοηΐ ἰῃ 
μαβῖθ, υγρίηρ ἴτη ἴο οοπχα ἴο ἐμεὶνγ δἱα ; ἴοσ. ὑπ 6 }Ὺ 
γγΓῈ ἀοραῦπρ διηοηρ ὑδμοιηβεῖνεβ ον ὑῃς ἔαΐυγε 
νου ἴυτῃ οὐ. Απά «[480η ἱπητηεαϊαἴε!γ μγοσοεαοα 
ἴο τηϑῃ ὑγίγαοηθθ, 88 ὑπουρὴ ἢ6 ἱπίδηαεα ἴο ζὸ ἴο " 
ἐπεῖν δβϑϑβίδηος ΟΥ̓ 868, μυῦ ἴῃ ἔδοῦ μ6 ἴοοῖκς ἢΐ8 τῇδγ- 
ΘΘΒΑΡΎῪ οτος δῃᾶ ἢιἷ8 θοάγρυδτα οὗὨ οδνδίγυ δῃά, δ]- 
τπουρσῇ ἴῃς ῬΗοοΐδηβ ψοσς εηραρεά ἰῃ ἃ Ὀἰζίας νναγίαγε 

2. 66 Υ᾿ ἱϊ, δ-Ἴ. 
ὃς 

γοῖ, 11. ν 
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σὰ ’ ’ὔ ζρὶ ’ 2 Ἁ τῶν Φωκέων χρωμένων, πεζῇ διεπορεύθη εἰς τὴν 
Βοιωτίαν, ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων πρότερον 
3 Α Ἅ 3 Ἁ Φ ’ Ἁ φι ὀφθεὶς ἢ ἀγγελθεὶς ὅτι πορεύοιτο. πρὶν γοῦν 
συλλέγεσθαί τι πανταχόθεν ἔφθανε πόρρω γυγνό- 
μενος, δῆλον ποιῶν ὅτι πολλαχοῦ τὸ τάχος μᾶλ- 
λον τῆς βίας διαπράττεται τὰ δέοντα. 
Ἐ Ἁ 3 ’ὔ 3 ᾿ ’ [ή πεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Βοιωτίαν, λεγόντων 

“- , ς Ν 52 ὔ ἷ ΝΣ 
τῶν Θηβαίων ὡς καιρὸς εἴη ἐπιτίθεσθαι τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις, ἄνωθεν μὲν ἐκεῖνον σὺν τῷ ἕξενικῷ, 
σφᾶς δὲ ἀντιπροσώπους, ἀπέτρεπεν αὐτοὺς ὁ 
Ἰάσων, διδάσκων ὡς καλοῦ ἔργου γεγενημένου οὐκ 
ἄξιον αὐτοῖς εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥστε ἢ ἔτι μείξω 
καταπρᾶξαι ἢ στερηθῆναι καὶ τῆς γεγενημένης 
νίκης. Οὐχ ὁρᾶτε, ἔφη, ὅτι καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν 
ἀνάγκῃ ἐγένεσθε, ἐκρατήσατε; οἴεσθαι οὖν χρὴ 
καὶ Λακεδαιμονίους ἄν, εἰ ἀναγκάζοιντο, τοῦ] 

“Ὁ 3 ’ , ε , ζῆν ἀπονοηθέντας διαμάχεσθαι. καὶ ὁ θεὸς δέ, 
ὡς ἔοικε, πολλάκις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺς μεγά- 
λους ποιῶν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. τοὺς 
μὲν οὖν Θηβαίους τοιαῦτα λέγων ἀπέτρεπε τοῦ 
διακινδυνεύειν" τοὺς δ᾽ αὖ Λακεδαιμονίους ἐδίδα- 
σκεν οἷον μὲν εἴη ἡττημένον στράτευμα, οἷον δὲ ᾿ 
νενικηκός. Εἰ δ᾽ ἐπιλαθέσθαι,2 ἔφη, βούλεσθε τὸ 
γεγενημένον πάθος, συμβουλεύω ἀναπνεύσαντας 
καὶ ἀναπαυσαμένους καὶ μείζους γεγενημένους 
τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς μάχην ἰέναι. νῦν δέ, 
ἔφη, εὖ ἴστς ὅτι καὶ τῶν συμμάχων ὑμῖν εἰσὶν οἱ 

1 Βοΐογτθ τοῦ π6 ΜΆ5. πᾶν ἐκγενέσθαι: 1Κ6]. Ὀγδοϊκοῖο, 
[ο]ονίης Μαάνὶρ. 3 ἀπιλαθέσθαι Μϑ8. : ἐξιάσασθαι Κεἰ. 

66 



ΗΕ ΓΈΝΙΟΑ, ΝΊ. τν. 21--24 

ἁδαϊηδῖ Ὠΐτ, ργοσδααεβά Ὀγ Ἰᾶπα ἐπτουρἢ ὑπμεῖσ σου ΓΥΥ 37] 5.0. 
ἰηῖο Βοεοῖία, δρρδδγίηρ ἴῃ τηδην οὗ {πεῖν ἴον 5 Ὀδίους 
ἴξ ννᾶ5 τερογιεα ἴο ὕμει ὑμδῦ ἢδ νγγὰβ οὐ {πε τηδγοῇ. 
Αὖὐ δὴγ ταῖς, Ὀθεΐογε ὑδμδγ οου]ὰ ρσαῦπον ἵγοορβ ἰορεῖ!οῦ 
ἔγογα ἤθσα δηα {πογο, ἢ6 νγᾶβ δγεδαν Δ οἡ δῇῃεδά, 
5 τηδκίηρ Ὁ Οἰδαῦ ἐπδῦ ἴῃ ΤΏΔΩΥ ΟΆ565 ἰὖ 15 Ξρεοα 
ταῖμοῦ ὑπδὴ ἔογος ψ  οἢ δοσοιωρ)  5η65 πε ἀεβίγοα 
Γαβ} 05. 

Βυὺ νβεδη Πα δυγνεα ἴῃ Βοεοῖίϊα δπᾶὰ [πε ΤΊ ΔῈ 
δα α μᾶῦ πον ψ͵χἃ8 ὑῃς τἱρῃϊ ταοτηδηΐ ἴο αἰΐδοκ ἰἢς 
[,δοραἀδουηοπίδηβ, 6 υνἱτἢ ἢἷθ τ Γο μ 165 ἔγομῃ {ἢ 6 
μεσ ῖβ ἀρονα δπα ἔπαν ὈΥ ἃ ἔγοῃἴα) 8558} }, 7}ἀ5οὴ 
βουρσβῦ ἴο ἀϊδϑδυδάς ἴμδη, ροϊπίϊηρ ουὐ {πᾶ 5ἴηςε {Π6 
δὰ ἄοῃα ἃ ροοᾶ ψσκ, ἰὉ νγὰ8 ποῦ ψουθ ἢ ψν ἢ}] 6 ἴον 
πεῖ ἴο νεπίυγε ἃ ἀδοϊσῖνα δησαροιηδηΐ ἴῃ ψὨϊςοΪ. ὑπ 6 
ψοῦ]α οἰ ΟΡ δοσοιρ 8} γεῦ σγεαῖοῦ ἱπῖπρβ οΥΓ νου Ἱά 
με ἀερτγίνεα οὗ [Πε6 νἱοΐουυ δἰγεδαγ σαϊπθα. “ἢ. 
γοῦ ποῦ 866, ας 5614, ““ἰπμαῦ π᾿ γοὺυῦ οὐ οδ86 ἰΐ 
ψ5 6 γοῦ ουπα γουγβαῖ]ναβ ἴῃ βυγαὶῖβ [Παῦ γοῦ γνοὴ 
1ῃ6 νἱοϊογγ ἸὩὙΒογαίοσγε οπα τηυβὲ βυρροβα ὑπαὶ {116 
Τ,λοδαδοιηοῃΐδῃβ 4150, 1 ὑπεγ νοῦ ἴῃ κα βἰγαϊῖβ, 
νου α βρῃ τὑ δυΐ τεράγά] 6855 οὗ ὑπεὶγ ᾿νε. Βεβιάθϑ, 
ἰἴϊ βϑοὴϑ ἐμαὶ ὑπ6 ἀεἰγ οἶδ ἰακοβ ρ]δάϑθυγε ἴῃ 
τηδκίηρ [Π6 51:24}} ργεδὶ δῃᾶ {6 ργϑδΐ 5:}8}}. Ὑγ10}} 
βιΟἢ ννογάϑ, ὑπθη, ἢ6 δπμαἀδανουγοα ἴο αἰβθυδᾶθ {}16 
ΤὭΘθΔη5 ἔγοπιλ τηακίηρσ ὑῃ6 ἔπ] νεπΐατα ; ἰὸ {6 
[ςοεαἀδοιλοηΐδηβ, οα ἴῃ 6 οὔμεν παπᾶ, ἢς ροϊηΐεα ουΐ 
ἢ αὶ τδηποῦ οὗ {Πὶηρ ἃ ἀείεαϊεα ΔΊ νψ8, πᾶ 
ν ἢ αῦ ΔΠ ΔΙΊΩΥ νἱοϊογίουβΒ. ““Απᾶ 1 γοὺ ν 8ἢ,᾽ 116 
8814, ““ἴο ἔογρεϊ ἴῃς ἀδαβῦθὺ νν οὶ ἢδ5 "6 8] 6 γου, 
Ι δάνϊΞε γοὺ ἤγοι ἴο γδοονοῦ γοὺγ Ὀτγθαὶ δηα γαϑὺ 
γουγβαῖν 8, )ᾶπα ἴἤ θη, δέσευ γοὺ ἢᾶνε Ὀδοοπηδ 5 ΓΟΏΡΈΓ, 
5ο ἱπίο ὑαῖν]α δραϊηϑδῦ θη ΨΠῸ ἃ.6 ὈΠΟΟΠασυοΓγαα. 
Βυΐ πον; Βα 88ἰα, “θὲ νγ6]}]} αββιιγεα ἐπαΐ βνθὴ διωοηΐς 

6) 
» 2 
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διαλέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις" ἀλλὰ ἐκ 
παντὸς τρόπου πειρᾶσθε σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα 
δ᾽ ἔφ 2. Χκ θ ἴον [οὶ ἐς “« Ἃ ’ 

» ἔφη, ἐγὼ προθυμοῦμαι, σῶσαι ὑμᾶς βουλό- 
μένος διά τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑμᾶς 
καὶ διὰ τὸ προξενεῖν ὑμῶν. ἔλεγε μὲν οὖν τοι- 
αὗτα, ἔπραττε δ᾽ ἴσως ὅπως διάφοροι καὶ οὗτοι 
3 ᾽ ΝΜ 3 “ , [4 ᾽ « ’ 

ἀλλήλοις ὄντες ἀμφότεροι ἐκείνου δέοιντο. οἱ μέν- 

τοι Λακεδαιμόνιοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ, πράττειν 
ν -“ δ“ ,. ἢ 3 3 » ἤ 

περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέλευον" ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη 
ὅτι εἴησαν αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν οἱ πολέ- 
μαρχοι δειπνήσαντας συνεσκευάσθαι πάντας, 
ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ 
ἡμέρᾳ πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐδείπνησαν, πρὶν καθεύδειν παραγγείλαντες 
2 “ ς “Ὁ 3 Ἁ . Σ ε ’ ᾿ Ν ἀκολουθεῖν, ἡγοῦντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας τὴν διὰ 
Κρεύσιος, τῷ λαθεῖν πιστεύοντες μᾶλλον ἢ ταῖς 
σπονδαῖς. μάλα δὲ χαλεπῶς πορευόμενοι, οἷα 

ν 2) ’ νϑ 3 ’ 9 ἤ Ν Ἁ δὴ ἐν νυκτί τε καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες καὶ χαλεπὴν 
εῶ . 2. ἢ “Ὁ “ 3 “ 

ὁδόν, εἰς Αἰγόσθενα τῆς Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται. 
ἐκεῖ δὲ περιτυγχάνουσι τῷ μετὰ ᾿Αρχιδάμου 
στρατεύματι. ἔνθα δὴ ἀναμείνας, ἕως καὶ οἱ 
σύμμαχοι πάντες παρεγένοντο, ἀπῆγε πᾶν ὁμοῦ 

Ν ’ ’ ’ 2 “Ὁ λ 

τὸ στράτευμα μέχρι Κορίνθου ἐκεῖθεν δὲ τοὺς 
μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τοὺς δὲ πολίτας οἴκαδε 
ἀπήγαγεν. 
Ὃ μέντοι Ἰάσων ἀπιὼν διὰ τῆς Φωκίδος 

Ὑαμπολιτῶν μὲν τό τε προάστιον εἷλε καὶ τὴν 
’ 3 ’ δὴ 3 ’ ’ ᾿Ὶ . χώραν ἐπόρθησε καὶ ἀπέκτεινε πολλούς" τὴν ὃ 

ἄλλην Φωκίδα διῆλθεν ἀπραγμόνως. ἀφικόμενος 
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ΗΕΙΙΈΝΙΟΑ, ΨὙἹ. τν. 24--27 

ΟΣ 4111ὲ5 ἔπδγα δὲ ἴποβεα ψῆοὺ δὲ Βοϊ]άϊηρ ᾿οῃ- 87] ᾿ς. 
γΕΓΒα νὴ ἴῃ 6 ΘΠΘΠΥ δρουΐ ἃ ἰγεδίυ οὗ ἔγίοπα 88ῃ10 
χὰ με; ὈΥ 4}1] πηθδῃβ, ἴδῃ, ἰγγ ἴἰο οδῖδίπ δ 
ἴτῃσθ. Απᾶ 1 δπὶ τ βαὶ ἢ δϑροῦ ἴον {Π|]15,᾽ Πα 5414, 
“ουῇ οὗ ἃ ἀεδῖγα ἴο βᾶνα γοὺ, ὈοΓἢ ὑεοδυβε οὗ ΤΥ 
ἔδι μοτ’ 5 ἔποπα βΐρ ψ ἢ γοὺ δπα θεοδαβε 1 δ γουΐ 
ἀϊρ᾽ουμδῖὶς ἀρεῖ. ϑαυςῖ, ἴΠεπ, ψψετα ἴΠ6 ἀρυτηεηὶβ 
6 ὑγρεᾶ, Ὀυΐ Π6 88 δοϊίηρ Ρέγβαρβ στ [δες 
ΡυΡροθα ὑμαῦὺ ἴπ686 ὕνο ρμαγίΐ65, δ νϑυίδῃςε 845 {ἢ 6 Ὺ 
ψνοτα ἢ οπα δηοῖδοσυ, ταἰρην Ὀοΐἢ ΑἸ1Κ6 θὲ 'π πϑεά 
οὔ τω. Τῆς ΓΤ, δοεἀδοιποπίδηβ, Βονανοσ, δἴϊεν μϑδγίηρ 
ἢϊ5 νοτα5 θδάς ἢΐτῃ περοίδαϊε ἴον ἴδ ἴτυοσε; δῃηᾶ σ ἤθη 
{πε τεροσῖ δῖα ἐδπαΐ [ἢς ἴτυςε Πα θεδη τοδάς, {Πα 
ΡοΪαιαγοἢ5 σάνε ΟΥ̓ ΘΓ5 ὑμαὺ δεν ἀἰπίηρσ 4}1} 5ῃου]ὰ 
μανα {πεῖν θαρραρε ρϑδοκεᾶ δηᾶ γϑδαγ ἢ {Πς ρυτ- 
Ροβα οὗ βεϊεπρ ουοὖ ἀυτγίηρ ἴῃς πὶρμὺ, ἰπ ογάοδν {παῖ 
δὶ ἀδυῦτοδκ [ΠΥ ταϊρῃςϊ θὲ οἰϊτθίηρς ΟΠ Παοσοη. Βυΐ 
ει πε τηθη Πα αἰπεα δηᾶ ὑεΐογε ἰἤδῪ ννεπὶ ἴο 
τεβῖ, [ῃ6 ροϊθιηδγοῇβ σάνε ἴπΠεῸ οτάσν ἴο ΦῸ]]ον,, δπᾶ 
ἰεὰ τ ννδὺ ἱπηπι θα αίθ]γ ὑροπι ἐδ [8]] οὗ ἐνθηΐηρ ὈῪ 
ἴπ6 τοδα ὑπγουρῃ (τευϑῖ5, ὑγυβεπρ' ἴο ΘΘΟΥΘΟΥ͂ ΠΟΤᾺ 
ἴπ8π ἴο πε ἴταςθ. Απα ργοῚοδεάϊηρ νὴ τἢ ν τῪ στοαὶ 
ἀπ υ]Υ, βίπος ὑΠ6Ὺ ψεσα νὴ  Πατανίηρ αὖ αἰρσῃῦ δά 
ἴῃ ἔδαγ δηα ὈΥῪ ἃ ᾿ιγὰ στοδά, ἢ θῪ αγτῖνεα δ ΑἊροβ- 
ἴπεπα ἴῃ [πε τοστίἴογυ οὗ Μερατα. ΤἬογα ὑπ6 Ὺ [6]} 
ἰπ τὴ ἴῃς δυτὴν ὑπᾶεὺ Αὐοῃίάδτηυβ. Δπᾶ δεῦ 
ναὶ τπρ ὑπ ΓῈ ὉΠῚῸ}] 4}} ὑΠ6 41116ὲ5 μδα Ἰοϊῃϑα ἢηΐπη, 
Ατοβίάδγηιβ ἰδ Ὀδοκ ἢ}16 ψ]ο]6 ἀστὴν ἰοροῦθουῦ ἃ5 [αν 
85 Οὐσίμι ; ἔσο ὑμετα 6 ἀἰβηββοϑα [ἢ 411165 δηάᾶ 
Ἰεᾶ ἴῃς οεἰΖεμ ἴγοορϑβ δεῖς Πόσα. 

Α5 ἴον .450ῃ, οἢ [15 ννᾶν Ὀδοῖς ἐπγουρἢ Ῥῃοοίβ ἢδ 
οαριυγεα πε ουΐεν οἰζγ οὗ με Ηγαιηρο]τἴδηβ, Ἰδἱα 
ναβῖας ὑπΠ6 ῖν 8Π6, ἀπ ΚΙ]δα την οὗ ἴδοι, ναὺ Π6 
Ρδδβεα ἐμγουρῇ ἴῃς τεϑὺ οὗ Ῥῃοςΐβ ψὶποὰῦ Δὴγ Ποσὶῖϊα 

ό9 



ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ 

δὲ εἰς Ἡράκλειαν κατέβαλε τὸ Ἡρακλεωτῶν 
φι [ο. Ψ δ σι ’ ’, 

τεῖχος, δῆλον ὅτι οὐ τοῦτο φοβούμενος, μή τινες 
ἀναπεπταμένης ταύτης τῆς παρόδου πορεύσοιντο 

ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνθυμού- 
μενος μή τινες τὴν Ἡράκλειαν ἐπὶ στενῷ οὖσαν 
καταλαβόντες εἴργοιεν αὐτόν, εἴ ποι βούλοιτο τῆς 
Ἑλλάδος πορεύεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἀπῆλθε πάλιν εἰς 

Ἁ ’ ’ Ν Ἁ ὰ Ν ΄ὰ ’ 

τὴν Θετταλίαν, μέγας μὲν ἦν καὶ διὰ τὸ τῷ νόμῳ 
Θετταλῶν ταγὸς καθεστάναι καὶ διὰ τὸ μισθοφό- 

Ἁ ΄ Ἁ δ νΝ Ἁ Ἁ Ἁ ρους πολλοὺς τρέφειν περὶ αὑτὸν καὶ πεζοὺς καὶ 
ἱππέας, καὶ τούτους ἐκπεπονημένους ὡς ἂν κρά- 
τεστοι εἶεν" ἔτι δὲ μείζων καὶ διὰ τὸ συμμάχους 
πολλοὺς τοὺς μὲν ἤδη εἶναι αὐτῷ, Ἰοὺς δὲ καὶ ἔτι 
βούλεσθαι γίγνεσθαι. μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν καθ᾽ 

ς Ἁ φ΄΄᾿ 3. Ὁ 2: ενλ 9 ’ φ αὑτὸν τῷ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι. 
᾿Επιόντων δὲ Πυθίων παρήγγειλε μὲν ταῖς πό- 

λεσι βοῦς καὶ οἷς καὶ αἶγας καὶ ὗς παρασκευάξε- 
σθαι ὡς εἰς τὴν θυσίαν. καὶ ἔφασαν πάνυ μετρίως 
φ ᾽ ως 3 “ Ρ φι Ἁ 

ἑκάστῃ πόλει ἐπαγγελλομένῳ γενέσθαι βοῦς μὲν 
οὐκ ἐλάττους χιλίων, τὰ δὲ ἄλλα βοσκήματα 

πλείω ἢ μύρια. ἐκήρυξε δὲ καὶ νικητήριον χρυ- 

σοῦν στέφανον ἔσεσθαι, ἥτις τῶν πόλεων βοῦν 
ἡγεμόνα κάλλιστον τῷ θεῷ θρέψειε. παρήγγειλε 
δὲ καὶ ὡς στρατευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ Πύθια 
χρόνον Θετταλοῖς παρασκευάξεσθαι' διενοεῖτο 
γάρ, ὡς ἔφασαν, καὶ τὴν πανήγυριν τῷ θεῷ καὶ 
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δεῖ. ὕδλοῃ αγιϊνίηρ δ Ηδογϑο]εία, ἤοννενασ, 6 ἀε- 
βἰσογ δα τς ν 4] εἀ οἰζγ οὗ ἴΠ6 Ηεγδοϊθοῖβ, τι: ἔβον 
Πανῖηρ πο ἔεαν ἐμαῦ ψ ἤδη {Π]18 ραββαρα-νγαν 1 ἢδα ὕθδεη 
15 ὑπΠγονῃ ΟΡΘ ΔΏγΟηΘ νου ]α τρᾶγοῦ ἀραίηβὺ ἢ Ϊ8 
οὐ ἀοπιϊπίοῃ, θὲ ταῦ εν τη κίηρ Ργον βίου [πδ΄ ΠΟῚ6 
βῃοιυϊα ςε'ζε Ηογδοϊοΐα, βἰυδϊοα ἃς ἰδ ννὰ58 δὖ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂ 
Ρ855,} δπᾶ Ὀ]οοΚ Ηἰβ νὰν ᾿ἔ Πε νυδηΐθα ἴο χηϑγο ἴο ΔΠΥ 
ΡΪαςς πῃ στεεοθ Απα ψΒδη ἢς Πα Τοπια Ὀδοῖκ ἀρϑίῃ 
ἴο ΤΠαβθαῖγ, ἢς ψγ8 ἴῃ στεδὺ ἑερυΐϊε Ὀοὺἢ θεσοδυβα ᾿ς 
᾿ναα ἸορσΆ}}γ θεδπ τηδάς Ταρὺβ οὗ {πε Τ 6 558}18}5 2 δῃὰ 
λεσδιβςε 1.6 πλδἰ ἰδ πεα ἀρουῦ ἢ᾿ΠῚ ΤΊΔΠΥ ΤΩ ΘΓΟΘΏΔΓΪ6Β, 
Ὀοῖ] ἰοοὐ-Ξο] ἀἴοτα δπα Πογβϑοιηθη, ὑπθβθ τηούθονοῦ 
Ὀεοΐηρ ἴγοορβ νυ ἢ δα Ρεδη ἰγαϊποα ἰο ἴῃς Πἰρῃεβὶ 
οἸΠοΙΈ ΠΟΥ ; [ἷ5 τορυΐα νγὰ8 γεὺῦ ρσγεαῖθσ ὈΥ γϑᾶβοῃ οὗ 
Ηΐ5 ΤΩΔΗΥ 4|1168, ἱπο]υἀίηρ, ἰῃ δα ἀϊτίοη ἕο ἐμοβαῈ ψΠοπὶ 
ἣς αἰτεδαν ᾿ιδά, αἷδο {ποϑδαὲ ψῆο νεγε ἀσβίγουβ οὗ 
"εσοτηίηρ βιοἢ: Απᾶ ἢδ νγὰ5 {πε ρστγεαϊαβὶ οὗ ὑπ τηδ πῃ 
οὗ Ηΐ5 υἴπιὶα ἴῃ ὑπαῦ 6 νγᾶβ ποὺ ἸρηΌν ἴο με ἀεβρίβεα 
ὈΥ ΔΏΥΟΠΕ 5Ο0ΈνΟΥ. 

Νον ψθοη [πε Ργιίδη ἔδϑοινα!)! νγὰβ δρργοδοῃίηρ, 
ψφάβοῃ βοηΐ ογάειβ ἴο ἢϊ5 οἰδεβ ἴο τᾶ γοδαν σϑίς]ς, 
ΒΗ 66, ροδῖβ, δηά διννίηα ον ἔπε βδοῦῖῆῇοθ. Αμπὰ ἰδ ννἃ8 
5814 Πὰῦ ΔΙ Βουσἢ ἢδ Ἰαία Ὁροη δδοῇ ΟἿἿΥ ἃ ΨΕΥῪ 
τηοάετγαῖα ἀσδιηδηά, ἔπθγα νοῦ οοηἰηθυϊοα πὸ ἔδννοῦ 
18 ἃ ὑμβουβδῃα οδἰς]6 πα τόσα ἔπη ἴδῃ ἐπουδβαπα 
οὗ ἴτε οἴδοὺ δηΐμμα]5. Ηδ «50 τηδάβ ργοοϊϑτηδίϊοι 
ὑπαὶ ἃ σοϊάδῃ οἴονη Μου]ὰ θὲ ἐπε ρῥγῖσε οὗ νἱοΐοῦυ 
ἴο ἴῃς οἷν ψῃϊοῃ 5μου]αὰ γεὰῦ ἰῇ ἤμοβυ 0} ἴο 
Ιεδα ἔμ ποιὰ ἱπ ποθοῦν οὗ ἴῃε σοά. Εὐτγίμοτ- 
ΙΏΟΓΘ, ἢς ρᾶνε ογάδγβ ἴο ἰδ Τ]δββα] δη5 ἴο Τρ Κ6 
ΡΓαρδγαϊομβ ἴοι. ἑακὶπρ ὑῃς δεϊά αἱ Π|ὲὶ ὑϊτης οἵ ἐ}ὲ 
Ῥγιμίδη [εβείναὶ ; ἔου 6 ννὰβ ἱπίεπαϊηρ, ἰἃ νν85 5814, ἴο 
Ὀς Βἰμλβο! ὕΠ6 αἰγεδοῖοῦ Ὀοΐἢ οὗἁἩ ὑῃδ ἔεϑδῖαὶ ββθι]Ὺ 

᾿ ΤΉΘΓΙΩΟΡΥΪΔ6. 3 866]. 18. 

ηἴ 

872Ι 5, (.ὕ 
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Ἁ 3 “- ΣΝ ’ σι τοὺς ἀγῶνας αὐτὸς διατιθέναι. περὶ μέντοι τῶν 
ἱερῶν χρημάτων ὅπως μὲν διενοεῖτο ἔτι καὶ νῦν 
Ν ’ὔ ..Σ [ον [οὶ ’ὔ ἄδηλον: λέγεται δὲ ἐπερομένων τῶν Δελφῶν τί 
χρὴ ποιεῖν, ἐὰν λαμβάνῃ τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων, 

΄- ᾽ 

ἀποκρίνασθαι τὸν θεὸν ὅτι αὐτῷ μελήσει. ὁ ὃ 
οὖν ἀνὴρ τηλικοῦτος ὧν καὶ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα 
διανοούμενος, ἐξέτασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν 
τοῦ Φεραίων ἱππικοῦ, καὶ ἤδη καθήμενος καὶ 
ἀποκρινόμενος, εἴ τις δεόμενός του προσίοι, ὑπὸ 

. ἢ ς “ ς 

νεανίσκων ἑπτὰ προσελθόντων ὡς διαφερομένων 
τι ἀλλήλοις ἀποσφάττεται καὶ κατακόπτεται. 
βοηθησάντων δὲ ἐρρωμένως τῶν παραγενομένων 

ἣ δορυφόρων εἷς μὲν ἔτε τύπτων τὸν ᾿Ιάσονα λόγχγ) 
πληγεὶς ἀποθνήσκει' ἕτερος δὲ ἀναβαίνων ἐφ᾽ 
ἵππον ἐγκαταληφθεὶς καὶ πολλὰ τραύματα λα- 

Ἧ 9 ’ ς 3 Μ 3 7 5. 

βὼν ἀπέθανεν" οἱ δ᾽' ἄλλοι ἀναπηδήσαντες ἐπὶ 
τοὺς παρεσκευασμένους ἵππους ἀπέφυγον" ὅποι 
δὲ ἀφίκοιντο τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἐν ταῖς 

4 ἴω φ : “ 3 , [τ 

πλείσταις ἐτιμῶντο. ᾧ καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι 
4 “᾿ δδ ς Δ Ὁ 9. Ἁ ’ὔ 

ἰσχυρῶς ἔδεισαν οἱ “λληνες αὐτὸν μὴ τύραννος 
γένοιτο. 

᾿Αποθανόντος μέντοι ἐκείνου Πολύδωρος ἀδελ- 
φὸς αὐτοῦ καὶ ἸΠολύφρων ταγοὶ κατέστησαν. 

ς Ἁ 4 ’ 3 ὔ 

καὶ ὁ μὲν Πολύδωρος, πορευομένων ἀμφοτέρων 
εἰς Λάρισαν, νύκτωρ καθεύδων ἀποθνήσκει ὑπὸ 

Πολύφρονος τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς ἐδόκει" ὁ γὰρ θάνα- 
τος αὐτοῦ ἐξαπιναῖός τε καὶ οὐκ ἔχων φανερὰν 

, 3 ’ 

πρόφασιν ἐγένετο. ὁ δ᾽ αὖ Πολύφρων ἦρξε μὲν 
ἐνιαυτόν, κατεσκενάσατο δὲ τὴν ταγείαν τυραννίδι 
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ἰῃ Βοποῦ ΟΥ̓ {Π6 σοα πᾶ οὗ ἴῃς σαηθβ. δὶ ἢ 810 κα. 
ἰηϊεηαςά, Ὠοννανοὺῦ, πῃ γερζασα ἴο ἴῃς βδογοα ἰγϑαϑυγαϑ, 
ἷἰβ Ἔνθ ἴο [15 ἄγ υποογίδίῃ ; "υῦ 1 18 βαϊὰ τῃδὺ σῇ θη 
ἴμ6 ΠΕΡ ΐδη8 δϑκοα ἴῃς ροὰ ψῇῃδὶῦ ὑπ6γ βῃου]α ἀο 1 
ἢς ἰτῖεα ἴο ἴαϊκα 8Δηγ οὗ Πἰβ ἔγεάβυγεβ, ΑροἹ]ο γερ] δὰ 
{πὶ με ψουἹὰ Ὠἰταβο] ἴακε οἂγς οὗ ἴΠ6 τηδίζου. 
Αἴ ΔῺΥ ταῖβ [18 τηϑῃ, ρστεδῖ ἃ5 ἢΠῈ νψγἃ8 δηα ρυτροβίηρ; 
ἀεεαβ 80 στοαὶ δῃᾶ οὗ βυςῇ ἃ Κὶπά, δέζευ ἢ ἢδα μο]ὰ 
ἃ Γανίανν δηα ἱπϑρδοῦοῃ οὗ ἴῃς οαναῖνγ οὗ ἔπε ῥΒἢε- 
ΤΆΦΔΙ5, ΔΠΩ͂ γγΧὰ8 ΠΟΥ ἴῃ ἢΐβ βοϑὺ δηᾷ, τηδκίηρ ΔΏΒΥΨΕΥ 
1 ΔΏΥΟΙΘ οΔΠ16 ἴο Ὠΐπὶ ψ ἢ ΔῺΥ τεαυεβῖ, νγὰ5 βγη οἷς 
ἄονι δηα Κἰ]] 6 ὈΥ βενθη γουηρ τὰ πη ΨῈΟ οἝμη6 ὕρ 
ἴο Ηΐτη 85 ἱπουρῇ ἔμπου δα βοῆγηε ἀυϑητ] τ] ὁπα 
δηοῖμου. Αμα σθεπ ἴῃς ρσυδγαάδθτηθη ψγηο0 αδἰξεπαοα 
᾿ΐτα τυ βῆ εα βου! ἴο Πὶβ δἱά, ὁπ οὗ ἴῃς γουπρ τηδῃ, 
ἢ]Ὲ 511}} ἴῃ τς δοῖ οὗ βἰγικίηρ Ψ0450Π, νγα5 ρἱθγοθά 
ψΙ ἢ ἃ ἴδῆοα δηα ΚΙ]δα ; ἃ βεοοῃά νγἃ5 οδυρηῃ!ϊ 1} 6 
τηουηϊπρ ἢ8. ἤοΥβα, βυεγθα ΤηΔηΥ ουηα8, ἀπ 50 
ψὰ5 ΚΙ]ςα ; ναί πε γεϑὶ Ἰδαρϑα ὑροι ἔπε ἤοῦβ65 ψ 1 ἢ 
1π6Ὺ δά ἴῃ τεϑαϊμε88 8πηα δϑοδρεᾶ, δπα ἰπ πιοσὲ 
οὔ [με Οατδακ οἰϊε5 ἴο ψ ῃῖοἢ {ΠΕΥ οδπλα Π6Υ ψγ γα 
Βοπουτεα, ΤΠ18 ἔδοῖϊ, ἱπά 666, της ἰδ ρῥ]αίη ὑπαὶ {Π 6 
Οτγεαῖκβ Πδα σοποείνθα ἃ νεΙῪ ρτεαὺ ἔξδα 1εδῦ 9450} 
Βῃου ]α Ῥεοοτης ὑγγδηὶ.} 
ΏΘΩ ες δᾶ ἴΠπ8 ὈδΘῊ 5] ἰῇ, Ροϊγἄογιϑ, 5 Ὀτοῦθεγ, 

δῃᾶ ῬοΪγρἤτου βυοοεεαδα ἴο ἴδε οἷος οὗ Ταριβ. 
Νον Ῥοϊγάογυβ, ψ ἢ ]6 ἴῃῈ ἵνο ψετα οὐ ὑπῃεὶῦ ψΑῪ 
ἴο [,τῖ88, νγὰβ Κι Πα αὖ πίρηῦ ἰπ Ὠὶ5 58]εαρ Ὀγ ΡοΪγ- 
Ρἤσοι, μἷβ Ὀγοῦ 6 υ, ἃ8 ῬΡθορὶα ἐπουρῇῖ ; ἔογ ἢἷβ ἀδδὺ}} 
ψ85 βυδάδῃ δπα σἱϊῃουΐ τηδηϊ εϑῦ οαυδα. ΤΊ θη ΡοΪγ- 
Ῥἤτοι, ἱπ [8 ἴατη, 6] σΥΑΥ [ῸΣ ἃ γεϑὺ, δῃὰ τοδάς 
τὲ οἤϊος οὗ Ταρὺδβ 1Κ6 ἴΠ6 τὰ]ὲ οὗ ἃ ὑγγϑαῃῖ. ΕῸΥ ἴῃ 

1,6. δὰ ΒΌΒοΙαΐθ δηᾶ ἰσυθθροηδὶ Ὁ] 6 τΓυΪ]ΟΥ, τ Όσθαβ ὑμ6 
ροϑιθίου οὗ Ταρυβ γ88 8 16ρ8], οἰϑούϊνθ οδῆοϑ. 
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ὁμοίαν. ἔν τε γὰρ Φαρσάλῳ τὸν Πολυδάμαντα 
καὶ ἄλλους τῶν πολιτῶν ὀκτὼ τοὺς «κρατίστους 
ἀπέκτεινεν, ἔκ τε Λαρίσης πολλοὺς φυγάδας 
ἐποίησε. ταῦτα δὲ ποιῶν καὶ οὗτος ἀποθνήσκει 
ὑπ᾽ ̓ Αλεξάνδρου, ὡς τιμωροῦντος τῷ Πολυδώρῳ 
καὶ τὴν τυραννίδα καταλύοντος. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς 
παρέλαβε τὴν ἀρχήν, χαλεπὸς μὲν Θετταλοῖς 
ταγὸς ἐγένετο, χαλεπὸς δὲ Θηβαίοις. καὶ ᾿Αθη- 
ναΐοις πολέμιος, ἄδικος δὲ λῃστὴς καὶ “κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ θάλδιτταν. τοιοῦτος δ᾽ ὧν καὶ αὐτὸς 
αὖ ἀποθνήσκει, αὐτοχειρία μὲν ὑπὸ τῶν ,τῆς 
γυναικὸς ἀδελφῶν, βουλῇ δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης. 
τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν ὡς ὁ ̓ Αλέξανδρος 
ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἔνδον 
ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν. καὶ δεξαμένη μεθύοντα 
τὸν ̓ Αλέξανδρον, ἐπεὶ κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος 
ἐκάετο, τὸ δὲ ξίφος αὐτοῦ ἐξήνεγκεν. ὡς δ᾽ ἤσθετο 
ὀκνοῦντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον τοὺς 
ἀδελφούς, εἶπεν ὡς εἰ μὴ ἤδη πράξοιεν, ἐξεγερεῖ 
αὐτόν. ὡς δ᾽ ,εἰσῆλθον, ἐπισπάσασα «τὴν ὕραν 
εἴχετο τοῦ ῥόπτρου, ἕως ἀπέθανεν ὁ ἀνήρ. ἡ 
δὲ ἔχθρα λέγεται αὐτῇ πρὸς τὸν ἄνδρα. γενέσθαι 
ὑπὸ μέν τινων ὡς ἐπεὶ ἔδησε τὰ ἑαυτοῦ παιδικὰ 
ὁ ᾿Αλέξανδρος, νεανίσκον ὄντα καλόν, δεηθείσης 
αὐτῆς λῦσαι ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀπέσ ἀξεν' οἱ δέ 
τινες ὡς, ἐπεὶ παῖδες αὐτῷ οὐκ ἐγίγνοντο ἐκ 
ταύτης, ὅτι πέμπων ἐς Θήβας ἐμνήστευε τὴν 
Ἰάσονος γυναῖκα." τὰ «μὲν οὖν αἴτια τῆς ἐπι- 
βουλῆς ὑπὸ τῆς γυναικὸς οὕτω λέγεται" τῶν δὲ 
ταῦτα πραξάντων ἄχρι οὗ ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο 

1 Αἴον γυναῖκα {6 ΜΗ. μᾶνθ ἀναλαβεῖν : [6]. Ὀγδοϊτοὺ, 
[ο]ονίης ϑύθρδημα 
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Ρθγβα] 5 Πα ρμυΐ ἴο ἀεαι}) Ροϊγάδιηδβ δῃα εἷρῇἢϊ πῆγα 
οὕ τῃες. ᾿ν»εδβῦ διηοὴρ {1 οἰτΖεηβ, δηᾷ ἔγομῃ 1, γίϑα ἢς 
ἄτονε ΤΑΔΗΥ͂ ἰηἴο οχῖΐθ. ὙῈ1]6 τπυ5 ἐπραρεά ἢ6, 4130, 
ΜᾺ5 βἰαΐῃ ΟΥ̓ ΑἸΈΧδηῦοσ, ν η0 ροβεαᾶ 848 δνυδῆρεὺ οὗ 
Ροϊγάοτυ δηα ἀεβίτογεν οὗ {Π6 ὕγγαπηγ. Βυΐϊ ψ ἤδη 
ΑἸΙοχαπᾶάθυ ἢδα ἰπι56] βυςοεεάεα ἴο {π6 ροκίϊίοη 
οἵ τυ] ον, Π 6 ῥγονεϑᾶ ἃ ογιεὶ Τάρυβ ἴο ἔπε Τῇ δββα)δης, 
ἃ ΟΓΌΕΪ ΦΠΕΙΩΥ͂ ἴο ἔπε ΤΠ ΕΡΔη5 δηἃ ΑἸΒδπίδμβ, ἀπᾶ 
8η υπ͵υδῖ τοΟῦΡΕεΥ Ὀοϊῃ ὈΥ ἰδῃὰ δηᾶὰ ὕγ 5εα. Βείηρ 
ΒΓ ἢ 4 τηδῃ, ἢς κεν 86 να5 5]αΐῃ ἰπ ἢϊβ ἴυτη, ὑΠπ6 
δεῖυα] ἀεεα "είῃρ ἄοπα ὈΥ 5 τυῖἔδ᾽ 5 Ὀγοίετβ, που ρῇ 
{Π6 ΡΙδῃ ννὰ5 οοποαὶνϑα ὃγ ὅΠπε υγοιδη Πϑυβϑὶ ΕῸΥ 5116 
τεροτίβα ἴο δεν ὑγοΐμευβ [δὶ ΑἸ]εχαπάθν νὰ5 ρμἰ οἱ επρ 
ἀσαϊηβὶ ὑπδιη, ἀπα σοηοδα]θα ἤει υἱϊπίπ ἰῃ 6 Πουδ6 
ἴου τῃΠ6 δηϊίγε ἀαγ. ὙΤΒδη δεν σῆς δά γσεοοϊνϑα 
ΑἸεχϑη θοῦ ἢοπια ἴῃ ἃ ἀσιῃκεη κἴδίε δηᾶ ἢδά ραῖϊ Πΐπα 
ἰο "εα, ἢ] 6 ἴῃς Ἰιρηῦ τνὰβ Ἰεἴν υγπίηρ 586 σαγτὶ θα 
ἢἰ5 βυνογὰ ουἱ οὗ ὑπε οἤδιρεσ. Απαᾶ ψ θη 586 ροὺ- 
οεἰνεα ἰπαΐ δ τοί] θυβ νεγὰ ᾿εοιαἰϊίηρσ ἴο 5οὸ ἴῃ δμηά 
αἰΐδοῖκς Α]εχϑαηαδσ, βῆθ βαἱα ἐμαὶ 1 {πεν ἀϊά ποὶ δεῖ 
δῖ οὔσδα βῆ6 ψου]ὰ ννδκε ἢϊπιη. ὙΠδη, ἃ8 500 ἃ5 ὑπ 6 Ὺ 
᾿δα σοῃα ἰπῃ, 586 ο]οβεα {116 ἄοοῦ δηᾶ ἢ] ἔδβι ἴο τῇς 
ΚΠοΟΚ6Υ ἈΠΠ}] ἢν Πυ Βα Πα Πδα θεδη Κὶ]Πε. Νονν ον 
δεῖτεα ἐονναγὰ ἤδὺ Πυβραπα 8 βαϊα ὈΥ βοηθ ῥθορὶε 
ἴο Βανε θδθῃ οδιηβεα ὃν {ὑππ ἕδος ἐμδῦ ψ ἤδη ΑἸοχαπάοὺ 
Δ ἱτηρυ]βοη δα ἢἷδ οὐνῃ δνουγίτο, ν ῃο νγ885 ἃ θεδα Ὁ} 
γου ἢ, δῃα 5886 Ρερρεᾶ Πίπι ἴο τεϊδαβε Ὠΐτω, ἢ6 ἴοοκ 
ἰΐτὰ ουῦ δῃηά 8]ενν ἢΐτω ; οἴδμευβ, μον ενεῦ, 58ὺ δαὶ 
᾿ῃΔ51}6}} ἃ58 ποὺ ΟΠ] ἄγε σγεγα θεΐπρ θοτ ἴο ἢΐτ οἵ 
115 ψψοηδη, ΑἸεχαπάεσ ννὰ5 βεπάϊηρ ἴο ΤΊΘΡῈ5 δηᾶ 
ἰγίηρ ἴο νυ ἱῃ ἃ5 [η15. ψνἱε {Π6 ψίαον οὗὨ Ψ29}450η. Τῇ 
ΤρΆ80η5, 6, Ὁ 6 μοἱοῦ οὐ ἴῃς ραγῖ οὗ 58 νας 
ἅΓ6 ἰῆ.5 Ξἰαϊθδα : δυξ ἃς ἴογ ποθ. ψῆο δχοουϊοά {ἢὶς 

., ἀε64, ΤΊ ΡΠοπυ5, ΠΟ ννᾶ5 ἰῃ 6 ε] ἀδϑὶ οὗ 8 Ὀγούεγβ, 
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Τισίφονος πρεσβύτατος ὧν τῶν ἀδελφῶν τὴν 
ἀρχὴν εἶχε. 

Υ͂. Καὶ τὰ μὲν Θετταλικά, ὅσα περὶ ᾿Ιάσονα 
ἐπράχθη καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον μέχρι 
τῆς Τισιφόνου ἀρχῆς δεδήλωται" νῦν δ᾽ ἐπάνειμι 
ἔνθεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην. ἐπεὶ γὰρ ᾿Αρχίδαμος 
ἐκ τῆς ἐπὶ Λεῦκτρα βοηθείας ἀπήγαγε τὸ στρά- 
τευμα, ἐνθυμηθέντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅτι οἱ Ἰ]ελοπον- 

νήσιοε ἔτι οἴονται χρῆναι ἀκολουθεῖν καὶ οὔπω 
διακέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς ᾿Αθη- 
ναίους διέθεσαν, μεταπέμπονται τὰς πόλεις ὅσαι 
βούλοιντο τῆς εἰρήνης μετέχειν ἣν βασιλεὺς 
κατέπεμψεν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, δόγμα ἐποιή- 
σαντο μετὰ τῶν κοινωνεῖν βουλομένων ὀμόσαι 
τόνδε τὸν ὅρκον. Ἐμμενῶ ταῖς σπονδαῖς ἃς 
βασιλεὺς κατέπεμψε καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς 
᾿Αθηναίων καὶ τῶν συμμάχων. ἐὰν δέ τις στρα- 

τεύῃ ἐπί τινα πόλιν τῶν ὀὁμοσασῶν τόνδε τὸν 
ὅρκον, βοηθήσω παντὶ σθένει. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι 
πάντες ἔχαιρον τῷ ὅρκῳ: ᾿Ηλεῖοι δὲ ἀντέλεγον 
ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε Μαργανέας 
οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε Τριφυλίους" σφετέρας 

γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 
καὶ οἱ ἄλλοι ψηφισάμενοι, ὥσπερ βασιλεὺς 
ἔγραψεν, αὐτονόμους εἶναι ὁμοίως καὶ μικρὰς 

καὶ μεγάλας πόλεις, ἐξέπεμψαν τοὺς ὁρκωτάς, 
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ΗΕΒΙΓΓΈΝΙΟΑ, ΥἹ. τν. 3)--ν. 2 

πε] {Π ροβίτίοη οὗὨ τυ] Υ ὑρ ἴο {πΠ6 της σῇ δ {18 
πᾶιτδῖϊνα νν85 νυ ττεη.} 

ν. 41} τῆ6 δνεηίβ, ἴδῃ, ψῖσςἢ ἴοοῖκ ρΐδος ἰῃ 
ΤΠ ΘΒΒΑΙΥ 1π σοπηθδοίίοη υνἱτἢ «0450, δηά, δίϊον ἢϊ8 
ἀδαῖῃ, ἄονῃ ἴο ἴδε τυ]ς οὗ Τιβίρῃοῃυβ, ἢανε {δ8 
"δεῃ αεδβοῦθεα; ποὺ 1 τεϊυγῃ ἴο ἴπε6 ροϊηΐϊ ἔτοιμ 
ΜΠΙΟἢ 1 αἱρτεββεα ἴο ἀἰβουβ5 ὕμεβε τηδῖζοιβ. θη, 
ὨΔΙΊΘΪΥ, Ατομίάδτηυβ μα 16 δοὶς ἢΐ8 ἈΥΤΩΥ ἔΓΌΤΩ 
1Π6 τοῦ ἐχρεαϊοῃ ἴο [Τ[δυοῖτα, [ἢ6 ΑἰΠΘηΐ8ΔΏ8, 
ἰακίηρ Τπουρῃΐ οὗ ἴῃς ἔδοϊ Πδὶ ἴῃς Ῥεϊοροπηεβίδῃβ 
5.11 οουπἰεα ὑπϑυηβοῖναο8 θουπαᾶ ἴο ἔο!]ονν ἴῃς [,66- 
ἀδοπλοηΐδη8, Δπα ἰπαῖ ἴπΠ6 ἰαϊῖεν νοῦ ποῖ γοῖ ἰῃ 
16 β8πλ6 βἰζυδιίίΐου ἴο ψῃϊοῖ ἴΠδΥ 4 ὑὈγτουρσῦ ἴδς 
ΑἸΠδηΐδηβ, ἱηνιϊοα ἴο Αὐἰμδηβ 41} ἐπ 6 οἰὐε5 νυ ς ἢ 
5η6α ἴο ραγιϊοϊραῖα ἴπ ἴΠ6 ρϑδος ψῃϊοῃ πὸ Κίησ 
Δα Ξεηῖ ἄοσῃ. Απᾶ ψ θη ΤΠ6Υ Πα οοτης ἰορσεΐδπον, 
ΠΟΥ Ρᾶ5566 ἃ γβοϊυἱοῃ ἴο ἴδε {116 Ὁ] ον οὐ, 
ἴπ σΟΙΏΡΔΗΥ Ὑἱΐ βοῇ 88 ἀθβδίγεα ἴο βῆδγε ἰῃ [δ 
Ρεᾶσα: “1 ν1}} δρῖαθς Ὀγ ἴῃε ὑγεαῖγ ψῃίοῃ ἴῃς Κίηρσ 
βεηῦ ἀονῃ, δηα ὈΥ ἴῃς ἀδογοθθβ οὗ ὑπΠ6 ΑἰΠα πίῃ 5 δηὰ 
{πεῖν 411165ὅ. Αμπα {ἢ δηγθοαν ἴδΔ]ς658 ἴῃς 6]α δραϊηϑὺ 
ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ΟὗὨ [6 οἶζίε5 ψνῃῖο ἢ Πᾶνα ϑυγοσῃ [{|18 οδίξ, 
Ι[ν1]1 σοτηθ ἴο ΠΕΡ δἰὰ νἱτἢ 4}1 τὰν βἰγθηρτῃ. Νον 
8}1} {π6 οἴ εὺβ νγεῦα ρ]αβθα ψ ἢ [6 οδίῃ ; {Π6 ἘΠ6 ΔΒ 
ΟὨΪΥ ΟΡΡοββα 1ΐ, βϑαγίῃρ [Πδὺ 1 νν8 ποῦ τσ ΐϊ ἴο τηδῖκο 
εἰἴπον {πΠ6 - Μαγρδηΐδηβ, δ. ]] πη ζδη5, ΟΥὁἨ ΤΥΎΡΉΥ} 188 
ἱπαερεηαεοπΐ, ἕο 8686 οἰϊίε5. ψεσε ὑμεῖσβ. Βαυΐ [Π6 
ΑΥ̓ΠμΘπΐδη8 δηᾶ ἴῃς οἴδμειβ, αἴϊεν νοϊϊρ ὑμᾶς βοΐῃ 
5128}} Δα στεαὺ οἰ65. δἰῖκε ββου]ὰ θὲ ἱπάβρεπαβηΐ, 
Ἔνθ ἢ 88 ἴδε Κίηρ ντοῖδ, βεηΐ ου {πε οἴἶδϊοοσβ ομαγρεά 
ψ1}}} δατηϊηϊοίουίηρ ὑΠ6 οδἱἢδ δπᾶ αϊγεοῖθα ὑβόι ἴο 

1 ΧΘΏοΟΡΒοπ ρῥγόῦλῦ]ν αἰοά ἴῃ 364 Β.σ. Ηθποσ ὑπ|8 ρογύϊοη 
οὗ Πὶβ παγγδϊν ννὰϑ ψγιυσθῃ ὑούνθοη 3568 (866 δῦονθ) δῃᾶ 
904 Β.0. 
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νλ» 9 ’ ’ ᾽ . ’ ’Ὅ 

καὶ ἐκέλευσαν τὰ μέγιστα τέλη ἐν ἑκάστῃ πόλει 
φ ἴω ν»ν ᾽ὔ Ἁ 3 ’ 

ὁρκῶσαι. καὶ ὦμοσαν πάντες πλὴν λείων. 
Ἔξ ὧν δὴ καὶ οἱ Μαντινεῖς, ὡς ἤδη αὐτόνομοι 

παντάπασιν ὄντες, συνῆλθόν τε πάντες καὶ ἐψη- 
φίσαντο μίαν πόλιν! τὴν Μαντίνειαν ποιεῖν καὶ 
τειχίζειν τὴν πόλιν. οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι 
ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης 
ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. πέμπουσιν οὖν ᾿Αγη- 

’, ν᾿ Ἁ Ἁ ’ Ψ σίλαον πρεσβευτὴν πρὸς τοὺς Μαντινέας, ὅτε 
ἐδόκει πατρικὸς φίλος αὐτοῖς εἶναι. ἐπεὶ δὲ 
ἀφίκετο πρὸς αὐτούς, τὸν μὲν δῆμον τῶν Μαντει- 

’ « ΝΜ 3 3 ’ 3 Φ΄Ὰ νέων οἱ ἄρχοντες οὐκ ἤθελον συλλέξαι αὐτῷ, 
πρὸς δὲ σφᾶς ἐκέλευον λέγειν ὅτου δέοιτο. ὁ δὲ 
ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς, ἐὰν νῦν ἐπίσχωσι τῆς τειχί- 
σεως, ποιήσειν ὥστε μετὰ τῆς Λακεδαίμονος 
γνώμης καὶ μὴ δαπανηρῶς τειχισθῆναι τὸ τεῖχος. 
ἐπεὶ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτε ἀδύνατον εἴη ἐπισχεῖν, 
δόγματος γεγενημένον πάσῃ τῇ πόλει ἤδη τειχί- 
ζξειν, ἐκ τούτου ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος ἀπήει ὀργιζό- 
μενος" στρατεύειν γε μέντοι ἐπ᾽ αὐτοὺς οὐ δυνατὸν 
3 9 9 3 ’ σι 1 ἠ ἐδόκει εἶναι, ἐπ' αὐτονομίᾳ τῆς εἰρήνης γεγενη- 
μένης. τοῖς δὲ Μαντινεῦσιν ἔπεμπον μὲν καὶ τῶν 
᾿Αρκαδικῶν πόλεών τινες συντειχιοῦντας, οἱ δὲ 
3 ζω . 2 ’ ’ ’ ’ Ηλεῖοι καὶ ἀργυρίον τρία τάλαντα συνεβάλοντο 

ζω ν φι 

αὐτοῖς εἰς τὴν περὶ τὸ τεῖχος δαπάνην. καὶ οἱ 
μὲν Μαντινεῖς περὶ ταῦτ᾽ ἧσαν. 

Τῶν δὲ Τεγεατῶν οἱ μὲν περὶ τὸν Καλλίβιον 
καὶ Πρόξενον ἐνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ 

ὃ κόλιν Μ58.: πάλιν Καὶ, 

ὃ 



: 

ΗΕΓΓΈΝΙΟΑ, ΥνἹ. ν. 3-6. 

δαἀπηϊηϊδίοσ ἰδ ἴο {π6 ΕἸ Ρ λαβὲ δυῦῃον 1658 ἴῃ δδοἢ οἰΐγ. 
Αμπὰ 4}] ἴοοκ {πε οαἴῃ Ἔχοερὺ [ἢς Ε]6 8:8. 

ΑΚ5 ἃ παῖυγα] τε] οὗ ἴπεβε ργοοθεαΐϊηρβ ἴῃς Μδηῃ- 
ἔἰπδδῃ5, ἔξε! ηρ ὑμαῦ ΠΟΥ ψεγα πον δηἰίγαὶγ ἴη66- 
Ρεπαςηΐ, 4}} οαπὸ ἰορχεῖμεσ δηα νοϊεα ἴο τηᾶϊκα Μδηῃ- 
πε 8 βίηρ]ε ᾿ οἱζγ δπὰ ἴο ρυΐ ἃ ν4}} ἀρουΐ 11. Βιιΐ 
με [δοεαδοιμομίδηβ, ου ἴῃ οΟὔμοΓ μδηά, ὑπουρπῖ {Πα 
ἱ νου]Ἱὰ Ὀὲ ἃ στίανουβ [ΐπρ 1 [5 γα ἄοηθ νἱ του 
{πεῖν ἀρρύοναὶ. ΤΏΘΥ δοοογαϊηρ)ν βεηῖ Ανσδβιϊδυβ 85 
ΔΙΩ α5586ἋΟΥ ἴο {πΠ6 Μαδῃϊίηδδηβ, θθοδυϑα ἢ6 νὰ5 γ6- 
βαταςα 85 Δ Δ ΟΒ[ΓᾺ] γε πα οὗ [Πεἶγ9.52 Νοὸν ν ἤδη ἢ 6 
ἢδα σοοσμδ ἴο ἔμϑιι, ὕΠ ΟἹ οἶ4]}5 γε ιβεα ἴο 4556 1} }0]6 [ὉΓ 
πγω με Μδηϊίπεδη ρθορὶς, μυΐ "αᾶς Βίτη ἰ6}} {Π 6 πὶ 
ψμδὺ Π6 ἀδβίγεα. Ηε ἰμδη οἰεγεά ὑῃθι ἷβ ργοιηΐςα 
ἰῃαῦ, 1 ΤΠῈΥ νου] ἀεδβιβῇ ἔσο πεῖν νν4}}- Πα ηρ. 
ἴογ {ῃς ρῥγεβθοηῖ, ΒῈ σου] διγζδηρα τηαίίεγβ 80 ἰξαῖ 
με νν 81} Βῃου]ὰ )»εὲ Ἄοοῃδίγυοϊεά ν ἢ {πὲ ἀρρτγοναὶ οὗ 
ἰκλοεάδεοιηοῃ δπὰ νἱτπουΐῦ στεαῦ ἐχρόηβο. Απᾶ ἤθη 
ἴμεν τερ]ϊεα ἐμαὶ ἰδ ννγὰ8 ᾿τροβϑίε ἰο ἀ65ἰϑῖ, βίῃςα ἃ 
γοβοϊαϊοη ἴο Ὀυϊ]α δῇ οῆςς δὰ βεϑθὴ δαορίεα Ὀγ [ἢ 6 
δρἴγα οἰΐγ, Αρεβϑϊαυϑ ὑἐπογεῦροι ἀσφρατγίεα ἴῃ δΔηρΡοΙ. 
[τ αἰά ποῖ βεεῖὰ ἴο )ὲ ροβϑβϑίθ]ε, βονψενογ, ἴο ἴὭδκα δῇ 
ἐχρεαϊ ἴοι ἀραϊηβῦ ὑΠ 6, ᾿μάβυηιο) ἃ5 ἴῃ 6 ρεᾶοα ἢδα 
θεδὴ σοποϊυάεά οη ἴῃς 154515 οὗ ἱπάδβρεπάδεηςε. Μεδη- 
8116 βοιὴδ οὗ ἴ[ῃ6 Ατοδαΐδῃ οἰ] 68 βϑεηῦ τηϑῃ ἴο ἢ6]ρ 
ἴῃς Μαῃίπεδηβ πῃ {πεῖν θυ Παρ, δπα ἴῃς ἘΠ]6δΔη8 
τοϑδά6 ἴπ θη ἃ οοη τυ οη ΟΥἩὨΎ ἴτας 4] ηΐβ πῃ ΤΌΠΟΥ 
ἴονγασὰ ἴῃς ὄδχρθηβε οὗ ἴῃς να]}. Τῆς Μαῃθπηοδῃβ, 
ἴθ πῃ, ΕΓ οσουρὶοα νυ ἢ τΠ15 ψ οτκ. 
Αἰοηρ ἴῃ Τερδδηβ, οα ἴῃς οἴδεσ μδῃά, ἴῃς [0]- 

ἰονσεῖβ οὐ (4]}1}05 ἀπα Ῥγοχϑηιβ 6 τηδκίηρ εἰογῖβ 
ἴο ἴα δμπὰ ἐδαῖ 4}} 1ηε ρβορὶε οὗ Αγοδαΐα βῃου]ὰ 

1 φ». Υ. Ἰὶ. Ἴ. 5 ορ. Υ΄. ἰὶ. 8. 
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᾿Αρκαδικόν, καὶ ὅ τι νικῴη ἐν τῷ κοινῷ, τοῦτο 
κύριον εἶναι καὶ τῶν πόχεων: οἱ δὲ περὶ τὸν 
Στάσιππον ἔπραττον ἐᾶν τε κατὰ χώραν τὴν 
πόλιν καὶ τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. ἡττώ- 
μενοι δὲ οἱ περὶ τὸν Πρόξενον καὶ Καλλίβιον ἐν 
τοῖς θεαροῖς, νομίσαντες, εἰ συνέλθοι ὁ δῆμος, 
πολὺ ἂν τῷ πλήθει κρατῆσαι, ἐκφέρονται τὰ 
ὅπλα. ἰδόντες δὲ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Στάσιππον 
καὶ αὐτοὶ ἀνθωπλίσαντο, καὶ ἀριθμῷ μὲν 1 
ἐλάττους ἐγένοντο" ἐπεὶ μέντοι εἰς μάχην ὥρμη- 
σαν, τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ἄλλους ὀλίγους μετ᾽ 
αὐτοῦ ἀποκτείνουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους τρεψάμενοι 
οὐκ ἐδίωκον: καὶ γὰρ τοιοῦτος ὁ Στάσιππος ἣν 

οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτιννύναε τῶν 
πολιτῶν. οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίβιον ἀνακεχω- 
ρηκότες ὑπὸ τὸ πρὸς Μαντινείας τεῖχος καὶ τὰς 
πύλας, ἐπεὶ οὐκέτι αὐτοῖς οἱ ἐναντίοι ἐπεχείρουν, 
ἡσυχίαν εἶχον ἡθροισμένοι. καὶ πάλαι μὲν ἐπε- 
πόμφεσαν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας βοηθεῖν κελεύ- 
οντες" πρὸς δὲ τοὺς περὶ Στάσιππον διελέγοντο 
περὶ συναλλαγῶν. ἐπεὶ δὲ καταφανεῖς ἦσαν οἱ 
Μαντινεῖς προσιόντες, οἱ μὲν αὐτῶν ἀναπηδῷντες 
ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευον βοηθεῖν τὴν ταχίστην, καὶ 
βοῶντες σπεύδειν διεκελεύοντο’ ἄλλοι δὲ ἀνοί- 
γουσι τὰς πύλας αὐτοῖς. οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιπ- 
πον ὡς ἤσθοντο τὸ γιγνόμενον, ἐκπίπτουσι κατὰ 
τὰς ἐπὶ τὸ Παλλάντιον φερούσας πύλας, καὶ 
φθάνουσι πρὶν καταληφθῆναι ὑπὸ τῶν διωκόντων 
εἰς τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες," καὶ 
ἐγκλεισάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δὲ μεταδιώ- 

1 Αἴϑθον μὲν 6 ΜΗ. μανο οὐκ: Κορ]. Ὀγδοϊκοίβ, ζο]ονίης 
Ῥοῦγέόο. 8. καταφυγόντες ΜΒ8.: καταφεύγοντες Καὶ. . 
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υπἴῖ6; Δη4 ἐπαῖ ννηδϊδανου τ θαβυτο νγ8 οαυγίθα ἴῃ ἐδ 6 870 ας, 
(ΟἸΏΠΊΟΠ Θ5ΒΘΘΙΛΌΪΥ 5ῃου]α ΡῈ υἱπαϊηρσ οὐ με βθνεσδὶ 
οἰ 65 85 ναὶ] ; νυΐ με [Ὁ] ον εὺβ οὐ ϑδιἴαβδίρρυβ τηδᾶ6 
ἰδ {ΠΕΡ ΡοΪοΥ ἴο ἰεανα ἐπϑῖνγ οἱζγ υπάϊδιυτρεα διὰ 
ἴο ᾿νε ὑπάδσ ὑΠ6 Ἰαννβ οὗ {πεῖν ἔδίῃευβ. Νον [Π6 
[]Π]οννοσβ οὐ Ῥγοχϑηιβ δηα (Πρ ίυ, ἀο δαϊοα ἰῃ τε ς 
ΘΟΌΠΟ1] οὗὨ ἴΠε τηδρίε γαΐοβ, ἀπ οοποαϊνίηρ [Πς6 ᾿πουρῆξ 
ἰδδὺ 15 1ἈΠ6 Ρδορὶβ οδῆμῆα ἱορεῦμοῦ μα ν νου] ρῥίονα 
ἔν ΒΡ ΘΥΟΥ ἰπ Ὠυτθ ΕΓΒ, σαι ΠεγΘα ΟρΡΘὨΪΥ πάθον Ἄγ Ω8. 
ὕροῃ βϑεοίηρ {8 16 [Ὁ] ον β οὗ ϑίδδίρριιβ 4150 
ἃττη αἱ ὑπο ιΏβ αν 65 ἴῃ ὑΠεῖν ΌΓη, δηα που ἀἰά ἱπάδεα 
Ρῦονα ἔδυνεν ἴῃ πυροῦ; γε, μοννενοσ, που δὰ 
βεἰ Ἰογίἢ ἔον Ὀαΐ]ε, ἔμεν ΚιΠ6α Ῥγοχθηιβ δηα ἃ ἔενν 
οἴμουβ δοπρ στ Ὠΐτα, δ Ποὺ ρἢ ὑΠ6Υ ρμὰΐ {86 
τεδὺ ἴο ϊσηῦ ὑπ γ ἀἰϊὰ ποῖ ρυτβας ἔμδι ; ἔον ϑίδϑιρρυβ 
Μὰ8 ἴῃ 6 βοΐ οὗ τῶδῃ ποῖ ἴο ἀδβῖγε ἴο Κὶ]] τηδην οὗ 
ἰν8 ἔβ ον - οἰ σθηβ. ΤΏδη ἴῃς ΤΌ] ον σβ οὐ (8]}}}0ῖ5, 
γῆο δα τεϊγεα ἴο 4 ροβί του ὑπᾶθν ἴῃ6 οἰ ἐγ ν4]} 
Δη4 ἴΠ6 ραῖεβ οῃ {Π6 3146 τονγαγὰ Μδῃζηπαδ, ᾿παϑιηιοἢ 
ἃ8 {πεῖν δάνθγβαγεθ ΨΈΓΘ ΠῸ ἸΟΏΡῸΓ αἰίδοκίηρ ὑμ θὰ, 
τεηδίη δα αὐἱεῦν ραϊῃεγεα ἴμετα. ΤΏΘΥ ἢδα Ἰοηρ 
Ὀεΐογτε {18 βεπὶ ἴο {6 Μαηϊίπθδῃβ ἰδ αἀϊηρ ἔμθῖα 
οο6 ἴο ὑπεὶν δά, νὰΐ ψ τ} [Π6 ὉΠ] ον εῖβ οὗ ϑἴδϑιρριιβ 
ἴθ} σψεγα παροιαἰπῃρ [ῸΓ 4 τεοοῃοϊ]αιίοη. θη, 
βονανοσ, ἴΠ6 Μδηϊίπθδηβ ψασα ἴο "ΡῈ 566ῃὴ δρργοδοῖ-.. 
ἰηρ, ϑοχὴς οὗ ἐῃδϑῖ Ἰδαρεα ὑροὴ ὅπ 6 ν4}}, υγρεὰ {ῃ6 
Μδηθποδηβ ἴο σόα οἡ ἴο ὑμεὶγ δϑϑϊδίδμος ψἱἢ 41} 
ῬοΞ810]6 βρεεᾶ, δπὰ ψἱῦῃ βῃουϊβ Ἔἐχῃογῖθα {θη ἴο 
᾿ΌτΤΥ ; οὔ 6.5 τη θδην 1]6 ορομαᾶ πε ραΐεβ ἴο ὑ]λεΐμ. 
Νον θη ὅΠ6 ΤΌ] ον εῖβ οὗ ϑἰδβίρρυβ ρογοείνεα νηδὲ 
Μὰ5 σΟΪ Πρ ΟΠ, ἔμπα γ γυβϑηθδα ουῇ Ὀγ ἴῃς ραΐεβ Ἰεδαϊηρ 
ἴο Ρ4]]δπυίυτη, σαϊποα τεΐαρε ἴῃ [Π6 ζει ρ])6 οὗ Αὐίθιἱβ 
δεΐογα ὕΠ6Υ σου] 156 ονεγίδκαη Ὀγ ὑμεὶγ ρυγβιθυβ, δπα 
δίϊευ βῃυϊιίίηρ ὑπειηβοῖναβ 'π, τειηδίηθα αὐἱοὶ ἔμοτα. 
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3 9. (ὦ 3 ,ὔ 2 Ἁ ν »Ὶ 

ἕαντες ἐχθροὶ αὐτῶν ἀναβάντες ἐπὶ τὸν νεὼν καὶ 
τὴν ὀροφὴν διελόντες ἔπαιον ταῖς κεραμίσιν. οἱ 
δὲ ἐπεὶ ἔγνωσαν τὴν ἀνάγκην, παύεσθαί τε ἐκέ- 
λενον καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. οἱ δ᾽ ἐναντίοι ὡς 
ς [4 3 ’ ’ φ 

ὑποχειρίους ἔλαβον αὐτούς, δήσαντες καὶ ἀνα- 
βαλόντες ἐφ᾽ ἅμαξαν; ἀπήγαγον ἐς Τεγέαν. ἐκεῖ 
δὲ μετὰ τῶν Μαντινέων καταγνόντες ἀπέκτειναν. 

Τϑύτων δὲ γιγνομένων ἔφυγον εἰς Λακεδαίμονα 
τῶν περὶ Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίους. 

. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐδόκει βοηθη.- 

11 

12 

τέον εἶναι κατὰ τοὺς ὅρκους τοῖς τεθνεῶσί τε τῶν 
Τεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι" καὶ οὕτω στρατεύου- 
σιν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας, ὡς παρὰ τοὺς ὅρκους σὺν 
ὅπλοις ἐληλυθότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Τεγεάτας. 

καὶ φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον, ᾿Αγησίλαον δ᾽ 
ἐκέλευεν ἡ πόλις ἡγεῖσθαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι 
᾿Αρκάδες εἰς ᾿Ασέαν συνελέγοντο᾽ Ὀρχομενίων 
δὲ οὐκ ἐθελόντων κοινωνεῖν τοῦ ᾿Αρκαδικοῦ διὰ 
τὴν πρὸς Μαντινέας ἔχθραν, ἀλλὰ καὶ δεδεγμένων 
εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κορίνθῳ συνειλεγμένον ἕενι- 
κόν, οὗ ἸΠΙολύτροπος ἦρχεν, ἔμενον οἴκοι οἱ Μαν- 
τινεῖς τούτων ἐπιμελόμενοι: Ἡραεῖς δὲ καὶ Λε- 
πρεᾶται συνεστρατεύοντο τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ 
τοὺς Μαντινέας. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο. 
αὐτῷ τὰ διαβατήρια, εὐθὺς ἐχώρει ἐπὶ τὴν ᾿Αρ- 
καδίαν. καὶ καταλαβὼν πόλιν ὅμορον οὗσαν 

2 ἐφ᾽ ἅμαξαν ΗἩαγίηιδη : ἐπὶ τὴν ἁρμάμαξαν Μ55., ζο]ονγοὰ 
ὮὈγ ΚοΙ. ᾿ 
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Βυὲὶ ὑπεοὶγ ἔοεβ ψῇο δὰ [Ὁ]]οννοα δἴξζοσγ [ῃθ οἰ ]νο ας 510 εις. 
ὍΡΟΝ {86 ἴειηρῖςο, ὕγοῖκς ΓΠπγουρ {πΠῈ τοοῦ, δπᾶ ρεϊιοά 
ἴπεπλ στ ὑπ6 {1|658.. Απᾶ ψ ἤδη {πὸ Ρδορ]α νυ ΐῃ 
τε δ] Ἔα {Π6 ΠΟΡρΘ]655Π685 οὗ ὑπεὶγ δἰτυδίίοη, μον θδᾶς 
ἴδμετα βῖορ ἀπά βαἰα πεν νου]ᾶ δος ουΐ. ΤΉΏδη {Πεὶν 
Δανουβϑαυῖαβ, 88 Β00Π 88 πεν ᾿δὰ σοὶ ἐδ ἰπ {πῃ εὶγν 
Ρονγασ, θουπα ἴδοι, ἴμτενν ὑπεὰ ἱπῖο ἃ νδβοῃ, 
δηα σλτγεεα ἔμθῖὰ ὕδοκ ἴο Τερεα. Τίνογο, ἰῇ σοι ρδηΥ 
νὴ ὑΠς Μαδηϊίπθδηβ, ὕπΠανῪ ραββεα βεηΐεῃσα ὕροῃ 
ἴδοι δηα ρμυΐ ἴδοι ἴο ἀδδίῃ. 
ΒΠ16 ἴμεβα ἐπίπρε ψ γα ροίηρ οπ, δρουὶ εἰρῃῖ 

δυπαάτεα οὗ ἴῃς Τερεδηβ Ψῃὴ0ὺ Ψψ6γα ραγεΐϊβδῃς οὗ 
ϑίδβδίρρυβ ἢςα ἴο 1 ,δοθαάδοιηοῃ 88 δχίϊεβϑ, Δπα 50 56- 
συσηῦν ἴῃς Γ,δοεαδοιηοηίδηβ ἀεοϊἀεα ὑμαῖΐ, ἱπ δοοογα- 
8.6 νἱτἢ ὑμεῖνγ οαΐῃβ, ΓΠῈῪ οὐρῦ ἴο ἀνεῆρε {6 
Τερεδηβ πο δα ὕεδϑὴ 5] δηὰ ἴο δα {Ποβ6 νν ῃῸ 
86 εεῃ Ὀδηϊβῃθεα. 80 ἰμεν ἀφοϊάεα ἴο τρᾶκὲ 88 
ἐχραβαϊ το δραϊηδὺ ἴῃς Μαηϊπεδηβ οὐ πε στουμά 
ὑμαῦ, ἴῃ. ν]ο]αἰίοη οὗὨ ὑΠεὶνγ οαἱἢ5, παν Δα ργοοεραᾶδα 
ἴῃ δι5 ἀραίηβὶ ὑπε Τερεδηβ. ΤῊ δρῇοῦβ δοοογά- 
ἸΏΡῚΥ “8|16α ουδ ὑπ "ᾶῃ, δῃὰ {πῈ6 ἰδῖε ἀϊγεοϊεα 
Αρεβϑϊδὰβ ἴο δεῖ 88 οοιῃηδηᾶου. Νον τηοβὶ οὗ ἐπα 
Αγοδαΐίδηβ οα σαὶ πενίην ἰορεῖδῦ δὖ Αβεα. Βαυὶ 
βίῃος ἴθ Ογοβομηδηΐδηβ τεΐιβεα ἴο θὰ τῃϑ θεῖς οὗ 
{πε Ατοδαϊΐδη [βᾶριιθ οἢ δἪοοουηΐ ΟΥ̓ {ΠΕΡ ΘημλΥ 
ἰονατά ἴῃ6 Μαηϊπεοδῃβ, δἀηα δα ὄνϑη τεϑοοϊνεα ἰηΐο 
1πεῖν οὐ [Π6 ΤΩΘΓΟΘΏΔΥΥ ἴΌΓΟΘ, οσοτηηδηαδα Ὀγ ΡοΪγ- 
ἴορυ8, ψ ῃοἢ Πα ὑδδὴ ςο]εοϊεα αὖ Οοσίητῃ, ἴῃς 
Μαιτϊημθδῃβ Ψ ΥῈ γαπγδ ἰὴ ἂὖ ᾿οῖηθ δπα Καερίηρ 
ψαΐο ἀροῦ ἴπεα. Οη ἴπε οἵδ ον παπᾶ, ἴῃε Ηογδθδῃβ 
Δα ργθδη5 ΕΓῈ βουνίηρ ψ ἢ [η6 1,Δοςαδοιηοη δ 5 
δραϊπδῦ 6 Μαηϊίπθαμβ. Αρϑϑίϊδυβ, ἴδῃ, ἤθη ἢἰ8 
ΞΔου σε 5 δὖ ἴῃς ἔγοι θεν ργονεα ἔδνουγαῦϊεα, δ ομοα 
ρμιοςεεαβα ἴο Ὠλάγοὶὶ ἀραϊηδὺ Αγοδαΐϊδβ. Αμὰ δανίπρ 
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Εὔταιαν, καὶ εὑρὼν ἐκεῖ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους 
καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τοὺς παῖδας οἰκοῦντας ἐν 
ταῖς οἰκίαις, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ στρατευσίμῳ ἡλικίᾳ 

3 3 ν,.}» ’ ο 3 209 “ 

οἰχομένους εἰς τὸ ᾿Αρκαδικόν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε 
Ἁ ’ 3 ᾽ Μν » Ἁ 3 Ὁ ν 3 ᾽’ 

τὴν πόλιν, αλλ εἰα τε αὑτοὺς οἰκεῖν, καὶ ὠνούυ- 

μενοι ἐλάμβανον ὅσων δέοιντο" εἰ δέ τι καὶ ἡρ- 
’ Ψ ᾽ ’ 3 Ἁ “ 9 Ἁ 3 

πάσθη, ὅτε εἰσήει εἰς τὴν πόλιν, ἐξευρὼν ἀπέδωκε. 
καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τὸ τεῖχος αὐτῶν ὅσα ἐδεῖτο, 
ἕωσπερ αὐτοῦ διέτριβεν ἀναμένων τοὺς μετὰ 
Πολυτρόπου μισθοφόρους. 

3 δὲ ’ φ Μ ΄- Α 4 Ν 

Εν δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς στρατεύουσιν ἐπὶ 
τοὺς ᾿Ορχομενίους. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ τείχους 

7 “Ὁ 3 “ ν. 9 ’ ’ ΠῚ 

μάλα χαλεπῶς ἀπῆλθον, καὶ ἀπέθανον τινες αὐ- 
τῶν! ἐπεὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἐν τῇ ᾿Ελυμίᾳ ἐγέ- 

ε χ Ρ “ μ “ μ : 3 ὙΣ 

νοντο, καὶ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται οὐκέτι 
ἠκολούθουν, οἱ δὲ περὶ τὸν Πολύτροπον ἐπέκειντο 
καὶ μάλα θρασέως, ἐνταῦθα γνόντες οἱ Μαντινεῖς 
ς ἢ .. 7 , ᾿ , Ψ Ἢ 
ὡς, εἰ μὴ αποκρούσονται αὐτοὺς, ὅτι πολλοὶ 
σφῶν κατακοντισθήσονται, ὑποστρέψαντες ὁμόσε 
ἐχώρησαν τοῖς ἐπικειμένοις. καὶ ὁ μὲν ἸΠολύ- 
τροπος μαχόμενος αὐτοῦ ἀποθνήσκει" τῶν δὲ 
ἄλλων φευγόντων πάμπολλοι ἂν ἀπέθανον, εἰ μὴ 
οἱ Φλειάσιοι ἱππεῖς παραγενόμενοι καὶ εἰς τὸ 
ὄπισθεν περιέλάσαντες τῶν Μαντινέων ἐπέσχον 
αὐτοὺς τῆς διώξεως. καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς ταῦτα 
πράξαντες οἴκαδε ἀπῆλθον. 
Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀκούσας ταῦτα, καὶ νομίσας 

Ὑ 3 Ἁ 2 3 μ 

οὐκ ἂν ἔτι συμμεῖξαι αὐτῷ τοὺς ἐκ τοῦ ᾽Ορχο- 
ἴον , ζο 

μενοῦ μισθοφόρους, οὕτω προῇει. καὶ τῇ μὲν 
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ΗΕΙΓΕΝΙΘΑ, ΥνἹ. ν. τ2--τὸ 

οοουρίεα Επΐαοα, ΠΟ νγαβ΄ δ οἷ οα ἴΠ6 ῬοΟΓάΟσ, 57Ὸ κιο. 
δα ἐουπά ποτὰ {16 οἱδὺ τηθῃ, {Π 6 ψοϊλέῃ, δηα ἴῃς 
οὨ] ἄγε Ἰἰνίηρ ἰῃ {πεῖν Ὠουδε5, 116 ἴῃς τηθὴ οὗ 
ΤΠ ΑΥΥ ρὲ Ὦδα ρσοπα ἴο ἴπ6 Ατοδαΐδη Ἀ5βεΙ ΠΥ, ἢς 
μανοῦ 6 1685 θα [Π6 Οἱ πὸ ἤδττα, θαΐ δ᾽] ονγοα {116 
ΡΕΟρΡΙῈ ἴο οοπἴίϊπυς ἴο ἄννε}} ἵδεγε, δηα 1115. ἵγοομϑβ 
σοῦ ἀνεσυίηρ ὑπαῖ ΠΥ πεεαρα ὈΥ ρυγοθαβε ; δηά 
Ἷ δηγιΐηρ Δα 66 ἴδε 8ἃ5 ὈοοΐγῪ δὲ ἴδε ἰϊπης 
ΨΏΘη ἢςδ δηϊεγεα {π6 οἰζγ, ἢς δεαυοῃ δα ἰὑ ουὖΐ ἃπα 
σάνε ἰὰ θοΚ. Ηδ 4180 οἼσσυρὶεα Πἰπη56], ἀυτίπς {16 
ψ 016 της ὑπαὶ πε δρεηΐ ἔμθγα ἀννδἰτπρ ὑπ 6 τπετ- 
Ομ αΥ65. ὑΠ66. Ροϊγίγοριιβ, ἰῃ ταραϊτίηρ 4}} ὑποβ6 
ρογιοηβ οἵ ἴῃς οἰζν νν4}} νος ἢ πεεαεδα 1. 
Μεδηνε {πῆς Μαηίϊμοδηβ τάς δὴ Ἔχρεαϊοη 

δραϊηβῦ ἴῃς Οτομοιηθηΐδη5. Απα {πΠ6γῪ οδπι6 Οἱ νεΥῪ 
αν ἔγουμῃ ὑπεῖν αἰΐδςοϊς ἀροη [ἢ οἰζγ νν81}}, ἃπα βοιὴξ 
οὗ ἴδια ψοῦα Κι]δα ; αϊ ψῇδη ἴῃ πεῖν τε γαῖ {Πα Ὺ 
δα τεδοῃεα ΕἸγτηΐα δηα, δἰ πουρὶὶ ἴΠ6 ΟΥοδοιηδηΐδη 
Βορ 65 πον ἀδϑιβῖεα ἔγοτα ἔο]] ον ηρ ἔπεα, ΡοΪγ- 
ΠΌΡυ5 ἃπα ἢ ΐβ ἴσοορβ ψεῦῈ νΕΥῪ ΡοΪ]αΪγ ργαβϑίηρ 
ΡΟ ἔπεα, ἔμ ἴῃ6 Μαῃζίπεδηβ, γε] ἰσίηρ ἰδαὶ 1 
{ΠῸΥ αἰᾷ ποὺ "εαῖ ἱπεϑὰ οὐ τηδὴν οὗ ἱπεὶγ οὐ 
ΠΌΡΟΥ ψου]α 6 βἴσυοκ ἀοόνῃ ΟΥ ᾿άνῈ] 1] π58, Τυγη δα 
ανουῦ δπα οδαγρεα {πεῖν αβϑαι]αηΐθ. Ροϊγίορῃβ ἔε]] 
δρητησ ψἤθγα μ6 βἰοοᾶ ; πΠ6 τεϑὶ ἢδβα, δπηᾶ νεῖν 
ἸΏΔΗΥ οὗ {Πδηὶ νου] ά μβανε θδθα ἰδ ῃδὰ ποῖ ἐπ΄ 
ΡΗ] αβίαπ ΠοΥβΘ 6 ἢ ἀυτνοα, πα ὈΥ τἱαϊπρ δτουμα ἴο 
ἐπ τϑᾶν οἵ ἔπ Μαηξίπεαπβ τοϑᾶθ ἐβθπὶ ἀδβίβὲ ῥγοτω 
ἐμαὶν ρυγβυϊ. Τῆς Μαῃςτίπαθδπβ, ἔπ θη, δέσευ δοοοιὼ- 
ΡΠ ΒΒ ηρ {Ππ686 ὑπίηρβ, ψνοηῦ θδοὶς Ποχηα. 

Αρεϑβίϊδιιβ πεδγὰ οἵ {1118 δῇαϊν δῃηα οᾶτης ἴο {116 οοῃ- 
οἸαϑίοη {πΠ8ὺ {Π6 τη ουοθ δ 685 ἔσο Οὐ Πουηθηι5 σου] 
ποῦ ποῦν )οἷη Ὠΐπὰ ; ὑπ δὺ {Π|656 οἰγουμηβίδηοοϑ, ἔμδγε- 
ἴογεα, μῈ οοηἰϊπυρα ἰδ δάνδῃςθ. Οἡ ἴδε ἤγβὶ ἀδῪ 
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πρώτῃ ἐν τῇ Τεγεάτιδι χώρᾳ ἐδειπνοποιήσατο, τῇ 
δ᾽ ὑστεραίᾳ διαβαίνει εἰς τὴν Μαντινικήν, καὶ 
ἐστρατοπεδεύσατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι 
τῆς Μαντινείας: καὶ ἐκεῖ ἅμα ἐδήον τὴν χώραν 
καὶ ἐπόρθει τοὺς ἀγρούς. τῶν δὲ ᾿Αρκάδων οἱ 
συλλεγέντες ἐν τῇ Ασέᾳ νυκτὸς παρῆλθον εἰς 
τὴν Τεγέαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος 
ἀπέχων Μαντινείας ὅσον εἴκοσι σταδίους ἐστρα- 
τοπεδεύσατο' οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Τεγέας ᾿Αρκάδες, 
ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέας 
ὁρῶν παρῆσαν μάλα πολλοὶ ὁπλῖται, συμμεῖ- 
ξαι βουλόμενοι τοῖς Μαντινεῦσι: καὶ γὰρ οἱ 
᾿Αργεῖοε οὐ πανδημεὶ ἠκολούθουν αὐτοῖς" καὶ 
ἦσαν μέν τινες οὗ τὸν ᾿Αγησίλαον ἔπειθον 
χωρὶς τούτοις ἐπιθέσθαι’ ὁ δὲ φοβούμενος 
μὴ ἐν ὅσῳ πρὸς ἐκείνους πορεύοιτο, ἐκ τῆς 
πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατὰ κέρας τε 
καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω κρά- 
τιστον εἶναι ἐᾶσαι συνελθεῖν αὐτούς, καὶ εἶ 
βούλοιντο μάχεσθαι, ἐκ τοῦ δικαίου καὶ φανεροῦ 
τὴν μάχην ποιεῖσθαι. 

Καὶ οἱ μὲν δὴ ᾿Αρκάδες ὁμοῦ ἤδη ἐγεγένηντο. 
οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ πελτασταὶ καὶ οἱ τῶν 
Φλειασίων ἱππεῖς μετ᾽ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξ- 
ελθόντες παρὰ τὴν Μαντίνειαν θυομένῳ τῷ 
᾿Αγησιλάῳ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἐπιφαίνονται 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἐποίησαν τοὺς μὲν ἄλλους 
εἰς τὰς τάξεις δραμεῖν, ᾿Αγησίλαον δ᾽ ἐπανα- 
χωρῆσαι πρὸς τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν 
ἐγνώσθησαν φίλοι ὄντες, ᾿Αγησίλαος δὲ ἐκεκαλ- 
λιέρητο, ἐξ ἀρίστου προῆγε τὸ στράτευμα. 
ἑσπέρας δ᾽ ἐπιγιγνομένης ἔλαθε στρατοπεδευσά- 
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ἢε ἴοοῖκ αἴπποῦ ἱπ πε τεσγ ον οὗ Τερεα, δηα οα [6 570 5.ο.Ψ 
ἴο] νυνί; ἀΑΥ οτοββεα ἱπῖο {6 ἐθυγουυ οὗ ἴῃς Μδῃ- 
{ἸΠ6 818 8Π6α] ἐποδιηροα δὲ ἴῃς ἔοοϊ οὗὁἩ {πε τηουηίαδϊπβ 
ἴο 16 νεῖ οὗ Μαηϊποα : ἴῇογο δ ἴΠ6 βδηδ [ἰδ ἢδ 
Ἰαϊα νναβῖς ἴδε Ἰαπά δηᾶ ρ]υπάετγεα ἴῃς ἔδτταβ. Μεδη- 
ψ}}}6 ὕἢΠ6 Ατοδαϊΐϊδηβ ψῆὸ [δα 455 θ )]εα δ᾽ Αβεᾶ 
866 ΠΕΡ ΑΥ ὈΥ πίρῃΐ ἴο Τερεα; Οη ἴδε ποχῦ (ΑΥ 
Ασεβιϊαυβ ἐποδιηρθα δ ἃ αἰβίαποε οὗ δρουΐ ὑεῖ 
βἰδάϊα ἔγοτη Μδηϊςηθα. Βαυΐ ἐμὲ Ατοδάϊδηβ ἔγοιῃ Ταρθα, 
ἃ ΨΕΙῪ ἰατρε ἴογος οὗ Βορ] 65, πιά δα {Ππεὶγ ἀρρδϑάγδῃςα ; 
ἴμεν ψεσα βκιγῦπρ ἴΠ6 τουπίδϊῃβ Ροΐνεε Μαδηίζίπεα 
ΔΠ6αΠ] Τερεα, ἀεβίτίηρ ἴο εἴδεοϊ ἃ Ἰυποίΐοη νἱἢ ἰῃς 
Μη ιίπεδῃβ, ἴον ἴῃς Ατρίνεβ, ὸ σᾶς ἢ θυ, 
ψΕΓῈ ποῖ ἴῃ [Ὁ]] ἔογοο. Απηάὰ {ετα ψεσα βοὴθ ΨῇῈΟ 
ἰγϊεαὰ ἴο ρεῦβυδαᾶςε Αραβϑϊδυβ ἴο δἴίδοὶς {Π|656 τοορδ 
βαράγαίεὶγῃ ; ἢς, μούγανεσ, ἔεατίηρ [Παὺ ψΠ1|6ὲ 6 ννδ8 
ἸδΥΟ ρ΄ ἀραϊηδὺ [στ ἴῃς Μδη θη 5 τηἱρἢϊ ἰβϑιι6 
ἰου! ἢ ἔγουη {Π|6}Γ οἰ ἃπα αἰΐδοὶς ἴῃ ἴῃ Ηδπκ δπᾶ 
ΓΘΑΣ, Ἰυάρεάα 1 "αδϑῦ ἴο αἰϊονν {πΠ6 ὕνγο Ποβὶ!]α ἔογοθ8 
ἴο οΘογηβ ἴορεῖδευ δηά, ἴῃ οαβα ἴμεν ν]8ῃηθα ἴο ἢρῃΐ, 
ἴο Ἄσοπάυοςοϊ [πὸ |»α16 ἴῃ τερυΐϊαῦ ἐδ ϊου δηᾶ ἴῃ 
πε οΟρΡβῃ. 

ΤΙῈ Ατοδαϊδης ἔγοτῃ Ταχεα ἢδα ΟΥὉἩ ον εοἰεδοϊοα 
ἃ Ἰυαποίίοη ννἱτῇ ἴπ6 Μαῃύποδηθ. Οπἡ {ΠῸ οἴ ὉΥ 
ἢδηά, [Πς ρμε]ϊζαϑῖα ἔγοση Οτοποιηθηι8, ἃπα νν 10} [6] 
ἴῃε Βογβοίθθπ οὗ ἴπ86 ΡἨ]]βίδηβ, τηδθ {πεῖν νὰῪ 
ἀυτίηρσ ὑΠ6 σηὶρῃΐ ρδαϑῦ Μδηζποα δηα δρρδϑαγεα 88 
Αρεβϊδυβ νν85 5δουϊποίηρ ἱπ ἔγοπὶ οὗ ἢ18 οδρ δὲ ἀδυ- 
Ὀγεᾶκ ; διὰ που οδυβεα ἴΠ6 1 ιλοδαἀδοιηοηΐδηβ ἴο [4]] 
Βυττίεαϊγ ᾿ηἴο ἰη6 δηα Αροβῖϊαιιβ πἰπη86 1 ἴὸ γεῦγε ἴο 
τῆς οδρ. Βιυῖ νῇθη παν Π8Δα 6 θη γεοομη!Ζεα 88 
ἔτ εμα5, δηα Αροβιϊδυβ Δα οὐταϊηεα ἔδνοινα 6 ΟΠ ΘΒ, 
ἱπη λα! δἰ εῪ δέου Ὀγοακίαθυ [να ]εα ἢΪβ ἀυτν ἔογννασά. 
[Αἴεν, ἃ8 Ἔνεηΐπρ ψγὰ5 οοτηΐηρ οἢ, ἢ6 ην ἘΠ Ρ}Ὺ 
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μενος εἰς τὸν ὄπισθεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς, 
4 ’ ΝΜ Ν [οὶ ν᾿ μάλα σύνεγγυς καὶ κύκλῳ ὄρη ἔχοντα. τῇ ὃ 

ς ’ Ψ Ὁ φ ’ ᾽ , ζο ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐθύετο μὲν πρὸ τοῦ 
στρατεύματος" ἰδὼν δὲ συλλεγομένους ἐκ τῆς τῶν 
Μαντινέων πόλεως ἐπὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς ὑπὲρ τῆς 
οὐρᾶς τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος, ἔγνω ἐξακτέον 
εἶναι τὴν ταχίστην ἐκ τοῦ κόλπου. εἰ μὲν οὖν 

4 5 ἴα 3 “ Ὶ [] δῖ ) ἢ 

αὐτὸς ἀφηγοῖτο, ἐφοβεῖτο μὴ τῇ οὐρᾷ ἐπίθοιντο 
οἱ πολέμιοι' ἡσυχίαν δὲ ἔχων καὶ τὰ ὅπλα πρὸς 

Ἁ ’ , 3 ’ ) »Ν 

τοὺς πολεμίους φαίνων, ἀναστρέψαντας ἐκέλευε 
τοὺς ἀπ᾽ οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς φάλαγγος 
ἡγεῖσθαι πρὸς αὐτόν" καὶ οὕτως ἅμα ἔκ τε τοῦ 

ΨΦἝἷῷΘφ κα 3 ΣΝ , ’ στενοῦ ἐξῆγε καὶ ἰσχυροτέραν ἀεὶ τὴν φάλαγγα 
ἐποιεῖτο. ἐπειδὴ δὲ ἐδεδίπτλωτο ἡ φάλαγξ, οὕτως 
ἔχοντι τῷ ὁπλιτικῷ προελθὼν εἰς τὸ πεδίον 
ἐξέτεινε πάλιν ἐπ’ ἐννέα ἢ δέκα τὸ στράτευμα 
» ’ ς “ 2. 2 φ» δὰ ἀσπίδων. οἱ μέντοι Μαντινεῖς οὐκέτι ἐξῇσαν" καὶ 
γὰρ οἱ ἪἬλεϊοι συστρατευόμενοι αὐτοῖς ἔπειθον 
μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι παρα- 

ὑ δὲ εἰδέναι ἔ ὅ ἔ γένοιντο' εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι παρέσοιντο" 
καὶ γὰρ δέκα τάλαντα δεδανεῖσθαι αὐτοὺς παρὰ 
σφῶν εἰς τὴν βοήθειαν. οἱ μὲν δὴ ᾿Αρκάδες 
ταῦτα ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ Μαντινείᾳ: 

1 ΤῊ ΒΟΘΏΘ 8 ἃ ἸΟΏ, ὨΔΙΓΟῊῪ γΆ]}16Υὺ. ΤΏΘ τοῦ (οὐρά) οὗ 
τὉ06 ΤῳΔοοαδοτηοηΐδη ᾿1πΠ6 8 δὖὺῦ Π86 Ὠοϑδα οὗ ὉΠ 9 νδ]]6ν, ψ 116 
186 νδῃ, ΘΓ Αρϑβι]αιβ ἢ88 ἢἷ8 ροβίθίοη, 18 δὺ ὕμθ ορϑηΐηρ 
οὗ {Π|ὸ νδ|ΊοΎ ἰηῦο ὑΠ6 ρ]δίη. ΤῊ δηθιὴν δῦθ σαύποσίηρ Ὡροη 
{Π6 1118 οὨ οη6 διε οὗ ὑπ νϑῖ|]ϊον. Αροβιϊδαβ Ηὐβῦ ἔλοθα 8 
ὑτόορα ἰονγαγα ὑδ6 ϑῃϑην (τὰ ὅπλα. .. φαίνων). Τῆ6 τηδγοῖ- 
ἴῃ [ἴη6 ἰβ ὉΠ 8 ὑγδηβίογιηθα, ὑδοῃη οα}} Υ, ἰμῦο 8 ““ Ρ] "δ δηχ,᾽" 
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ἐποΔΙ 6 Ω ἐπ ἴῃς ν8]16} το] 1168 Ὀδϊπα ἴῃς ἴον 81 κα 
οὗ Μαηῖίπδα ; 1 15 βυττουπαᾶεα ὈΥ̓͂ τηουπαίηβ ὙΠ ϊοῆ 
ἅ16 ΟὨΪΥ ἃ ϑβηοτὶ αἰβίδῃοθ ἀναγ. Οπἡ με [Ὸ]]ον- 
ἱῃὴρ ἄδγ δ αἀδυρτοαῖς ἢ6 νψγδβ οἤεσίηνρ βδοσίῆςεβ ἴῃ 
τοηῖ οὗ ὕΠ6 ΔΙΤΩΥ ; δηά βααοΐηρ ὑμᾶὺ ἴσοορβ ψετε 
σαι πουίηρ ἔγοση [6 οἷὐγ οὗ ἴπ6 Μδηϊίπεδηβ οα ἴΠ6 
πουηΐαὶ8 ΠΟ πεσα ἄρον ἴΠ6 τοᾶὺ οὗ ἢΪ8 ΔΙΙΩΥ͂, 
6 ἀεοϊαεα {πᾶ ἢς του Ἰεδα ΐβ τῶθῃ ουἱ οὗ [Πς 
νΔΠΘῪ νὴ Ὁ}} 411 ροββὶ Ὁ] 6 βϑρεεαά. Νον δε ἔεαγεα ἰῃδὶ 
ἱ ἣς Ἰεα [πε ψνᾶὺ ἰτηβοὶ ἔ, [6 ἐποῖηγ νου] [8]] ὕροη 
μ15 ΤΘΑΓ ; δοοογαϊηρ]γ, ψ Ώ16 κεερίπρ αυΐεῖ δηα ρτα- 
δοηϊηρ 18 ἔγοπὶ ἴονγασαὰ ἴῃε Ἵππου, ἢς ογάδγεα ἴΠ6 
6 δ᾽ {πε σεὰγ ἴο ἕδος ἂδρουΐ ἴο {π6 τσ δηᾶ 
ἸΔΓΟ ἢ δ᾽ οὴρ ὈεΠϊηπα τῃ6 ρῥῃδίδηχ ἰονδγά τη. Απά 
ἰῃ ὉΠ|15 ΤΠΔΠΠΘΙ ἢ6 ψ͵β δ ἴμε βδγης [ΐης ᾿Ἰεδάϊηρ 
ἴἰβῆεπὶ ουὐδ οὔ [ῃ6 παῖζονν ν᾽] Εῦ δηῃα τηδκίηρ ὑῃ6 
ΡῬΒδαχ ΠΟ. ΠΌΑ] βἰγοηρεγ ΒΘ {Π6 ΡΠ ΔΙ δὴχ 
δὰ 1808 ὕεδΘη ἀουβ]εα ἰῃ ἀερίῃ, μα ργοοεεάεα ἱπῖο 
ἴ)ε ρῥ]αΐπῃ νυ τἢς ΠΟρ] 65 ἰπ {Π|8 ξογτηδίίοῃ, δπᾶ 
θη Ἔχίεπαθα [Π6 ἈΙΤΩΥ ἀρδὶη ἰπΐο ἃ ᾿ΐπθ ὩΪΠ6 ΟΥ 
ἴδῃ 5}16]45 ἄθθρ. Τὴ Μαηζίμεδηβ, μοννοσ, ΠΟῪ 
ἀεπδιθα ἔγοτα οοχηΐηρ ἔοτι ἢ ἴγοτα {μεῖγ οἰζἵγ, ἴον 
ἴῃς ΕἸ]δδηβ, ψῆο γα τῈ τηδκίηρ [6 οδηηραῖρηι ν ἢ 
Π6η, υγροὰ τπϑῖὰ ποῖ ἴο ἤρῃϊ 4 Ὀδὺ]6 ππ0}} ὑΠῈ 
ΤἬΘΌΔΠη5 ιτὶνοα ; δῃα πον βαϊα {ΠῸῪ ψψεγὰ αυϊῖα βυγα 
τῃαὖῷ {πε ΤΏΘΡδη8 ψου]α σοπια, ἴον ἴΠ6γ Δα Ὀογτουγεα 
ἴδῃ ἰδ] θηΐβ ἔγτομι ὕπε ΕΘ δη5 ὑπϑιβοῖνθβ ἴογ ἴῃς 6χ- 
Ρ6η868 οὗ ἴΠ6 ἐχρεαϊτοη ἴο δὰ ἔοι. ΤῊ Αγοδαίδη8, 
ἴΠ6π, ρΡοη Παδτίηρ' {Π||8, τετηδἱ πη α αυἱεῖ 'ἰῃ Μαηίίπαα ; 

οΥ ᾿ἴπα οἵ μαῦ]θ. ΤΏθπ, ὈΥ [Π6 ἀναστροφή (866 ηοῦδ οἡ ἰἱ. 92]), 
{Π6 οὐρά, ἰ.6. [8 οΥἱρίηδὶ τϑᾶγ οἵ ὑμ6 τηδυοπίηρ 11π6, 18 ξο]α θα 
θ60 ΕΚ ἀπὰ σγϑάυδ}ν ἀγάγῃ οὐὖ, ““ὈΔΠ]ηα ὑμ6 ΡΠ δηχ,᾽ ἴο 086 
Ορϑη δηᾷ οὗ ἴδμο νιον. Τὴ6 ΘΟ ΔΥΓΠῚΥ ΠΟΥ͂ ΔΓ 65 οὐ 
Ἰηῦο ὕΠ6 ρΡ]δῖη. ΤΏΘΓΘ ὑ86 ῬγΓΟΟΘ85 πδὺ ἀθβου θα 18 τονουβθᾶ, 
80 ὈΓΪησίης ὑμο ᾿ΐη6 ὈΔῸΚ ὕο ἰΐ8 οΥἹρίηδ) ἔοσῃι. 
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ὁ δ᾽ ᾿Αγησίλαος καὶ μάλα βουλομενος ἀπάγειν 
τὸ στράτευμα, καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμών, ὅμως 
ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχων 
τῆς Μαντινέων πόλεως, ὅπως μὴ δοκοίη φοβού- 
μενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. τῇ δὲ τετάρτῃ πρὼ 
ἀριστοποιησάμενος ἀπῆγεν ὡς στρατοπεδευσό- 
μενος ἔνθαπερ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς Εὐταίας 
ἐξώρμητο. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν ᾿Αρκά- 
δων, ἦγε τὴν ταχίστην εἰς τὴν Εὕὔταιαν, καίπερ 
μάλα ὀψίζων, βουλόμενος ἀπαγαγεῖν τοὺς ὁπλίτας 
πρὶν καὶ τὰ πυρὰ τῶν πολεμίων ἰδεῖν, ἵνα μή 
τις εἴποι ὡς φεύγων ἀπαγάγοι. ἐκ γὰρ τῆς 
πρόσθεν ἀθυμίας ἐδόκει τι ἀνειληφέναι τὴν πόλεν, 
ὅτι καὶ ἐνεβεβλήκει εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν καὶ δη- 
οὔῦντι τὴν χώραν οὐδεὶς ἤἠθελήκει μάχεσθαι. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐν τῇ Λακωνικῇ ἐγένετο, τοὺς μὲν Σπαρτιάτας 
ἀπέλυσεν οἴκαδε; τοὺς δὲ περιοίκους ἀφῆκεν ἐπὶ 
τὰς ἑαυτῶν πόλεις. 

Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες, ἐπεὶ ὁ ̓ Αγησίλαος ἀπεληλύθει 
καὶ ἤσθοντο διαλελυμένον αὐτῷ τὸ στράτευμα, 
αὐτοὶ δὲ ἡθροισμένοι ἐτύγχανον, στρατεύουσιν 
ἐπὶ τοὺς Ἡραιᾶς, ὅτι τε οὐκ ἤθελον τοῦ ᾿Αρκαδι- 
κοῦ μετέχειν καὶ ὅτι συνεισεβεβλήκεσαν εἰς τὴν 
᾿Αρκαδίαν μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων. ἐμβαλόντες 
δ᾽ ἐνεπίμπρων τε τὰς οἰκίας καὶ ἔκοπτον τὰ 
δένδρα. 

Ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι βεβοηθηκότες παρεῖναι 
ἐλέγοντο εἰς τὴν Μαντίνειαν, οὕτως ἀπαλλάτ. 
τονται ἐκ τῆς Ἡραίας καὶ συμμιγνύουσι τοῖς 
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διὰ Αρεϑιδυβ, ἐνεη ᾿πουσῇ 6 γᾶς Ἔσο ρὶγ ἀς- ὃτὸ κς. 
ΘἰΓΟῦ5 οὗ Ἰεδαϊηρ Ὀδοῖς ᾿ὲ5 ἜΓΙῚγ ---ῸΓ [Ὁ νγᾶ58 τηϊά- τ ἰπῦευ 
- ενογῖπε]εββ τοιηδίπθα ἰἤεγα ἰοὺ ἴμπτεςε ἀδΥ5, ποῖ 
τ ΑΎΓΑΥ ἴτοτα ἴπε εἰζγ οὗ ἴῆε Μαῃίίηοδηβ, ὑμαῖ ἢ 6 
πἷσηῖ ποῖ θὲ ἱπουρῃῖ ἴο θὲ Πυτγτγίης; πὶ ἀεραγίυτγε 
ουἱ οὗ ἔεασ. Οπ ἴπὰ ἔουτίἢ ἄαν, πονενου, δεν 
Ὀγεαρκέαδοεπρ ΕΑΥΪ ᾿ς αρδη ᾿ἷβ Ποιμεναγα Π]ΔΤΟΝ, 
ἰπιο πίη ἴο ΘμΟΆπΙρΡ αὖ ἴπε ρἷδοθα ψῆσσε ἢς ᾿ιδὰ 
ΟΥ̓ ΡΊΠΔΠΠΥ πηδάς σαπὴρ Οἡ 5 ἀδραγίυγε ἔγοιῃ Ευΐδεδ. 
Βαϊ 5ἴπος ποπα οὗ {πε Αγοδαϊΐδηβ ἀρρεαγεᾶ, ες ἽἿοῃ- 
παρα ΐβ τραγο ἢ 85 γδρί αἰγ 88 ροβϑίϊς ἴο Ευΐδοα, 
Ἔνθ ἐπουρὴ ἰδ ννῶ8 νϑὺῪ ἰαῖε, νὴ ἴπ6 ἀδβίγα οὗ 
ξεϊϊπρ Πὶβ Βορ 68 ἀνᾶὺ ᾿εΐογε {ΠΕῪ ὄνθὴ 580 
1ῃ6 Ἐπεμγ  5 ἤγεβ, 80 ὑπαὶ ΠῸ οπς οου]ᾶ 5407 παῖ 
Ὡς Πεδὰ νιάτα ἱπ Ηϊρηϊ. ΕῸΥ Π6 βϑεοιῃηθᾶ ἴο 
ἴανε Ὀγουριῦ {Π6 5ἴαῖα βούηθ γε] θοῦ ἔγοτῃ ἐΐ5 ΤΌΤΤΩΟΡ 
ἀεβροπάδμου, ἱπαϑηυο ἢ 85 ἢ δα ἱπνδαάεα Αγοδαΐα 
δΔηά, ᾿πουρῇ Πα Ἰἰαία νναβῖς ἴῃς ᾿δπα, πος δα θδθῃ 
Πρ ἴο ρῦ ν ἢ ἢ. Απά δῇϊεγ 6 δᾶ δγγίνοα 
ἴῃ 1,δοοηΐα, ἢ Ἰεῦ {6 ϑραγιαἴδθ ρσὸ Ὠοιμδ δηᾶ ἀΪ5- 
τηἰςοε ἴῃς Ρεγίοεςὶ ἴο {πΠ6ῖ" βθν γα] οἱτῖ65. 

ΑΞ5 ἴον {Π| Αγὐοδαϊδῃηβ, βίπος Αρεϑιϊδιβ μδα ἀερατγίοα 
8η4 Π6Υ ᾿εαγῃθα ὑπδὺ [18 δύτην ἢδα "εδη αἰβραπαςεά, 
γὮ116 ΠΟΥ ὑποιηβοῖνοβ ετα 501} σαϊῃογεα τορεῦμοι, 
1Π6Υ τηδα6 δὴ δχρϑαϊτίοη δραϊηδὶ ἴῃς Ηεγάδδηβ, ποῖ 
ΟΠΪΥ Ῥεοδυβδα [ΠΥ τοδιβεα ἴο )ὲ τῃθιροῖβ οὗ τῆς 
Ατοδαΐδη [ ᾶρας, Ὀυΐ 4150 θδοδυβα πε δα Ἰοϊπεα 
ψ ἢ ἴῃς 1,Δοραἀδοιηοηΐδῃβ ἴῃ ἱηνδαΐηρ Ατοδαΐα. Απὰ 
αἴτεον επῖεσίηρ ἴῃς ἰανεϊΐογν οὗ Ηθγδθα ΠΥ ργοοθααρα 
ἴο τη ἴῃς ἢουδ65 δπα οὐΐ ἄἀοψῃ [ἢ ὑγ6 68. 
τ νψᾶ8 ποῖ 911] [Π6 ΤῊ ΕΔ 5 νυ ἢ Ὁ}} {ΠῸὶν σαρροτγεϊης; 

ἴογοα ψοσα γαρογίεα ἴο ἢδνα διγϊνεα ἱπ Μαηϊζίπθα 
1πὰὲ [86 Ατοδάϊδιβ ἀδραγίεα ἔγοιι ἤεγαθα δπᾶ υπϊϊοὰ 
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23 Θηβαίοις. ὡς δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ μὲν Θηβαῖοι 
καλῶς σφίσιν ᾧοντο ἔχειν, ἐπεὶ ἐβεβοηθήκεσαν 
μέν, πολέμιον δὲ οὐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τῇ χώρᾳ, 
καὶ ἀπιέναι παρεσκευάξοντο" οἱ δὲ ᾿Αρκάδες καὶ 
᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοι ἔπειθον αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ὡς 
τάχιστα εἰς τὴν Λακωνικήν, ἐπιδεικνύοντες μὲν 
τὸ ἑαυτῶν πλῆθος, ὑπερεπαινοῦντες δὲ τὸ τῶν 
Θηβαίων στράτευμα. καὶ γὰρ οἱ μὲν Βοιωτοὶ 
ἐγυμνάξοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα, ἀγαλλόμενοι 
τῇ ἐν Λεύκτροις νίκῃ" ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ 
Φωκεῖς ὑπήκοοι γεγενημένοι καὶ Εὐβοεῖς ἀπὸ 

πασῶν τῶν πόλεων καὶ Λοκροὶ ἀμφότεροι καὶ 
᾿Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἡρακλεῶται καὶ Μηλιεῖς" ἠκο- 
λούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκ Θετταλίας ἱππεῖς τε 
καὶ πελτασταί. ταῦτα δὴ συνιδόμενοι καὶ τὴν 
ἐν Λακεδαίμονι ἐρημίαν λέγοντες ἱκέτευον μη- 
δαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν 
Λακεδαιμονίων χώραν. : 

24 Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἤκουον μὲν ταῦτα, ἀντελογί- 
ἕοντο δὲ ὅτι δυσεμβολωτάτη μὲν ἡ Λακωνικὴ 
ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καθεστάναι ἐνόμιξον 
ἐπὶ τοῖς εὐπροσοδωτάτοις. καὶ γὰρ ἦν ᾿ἸΙσχό- 
λαος μὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτιδος, ἔχων νεοδα- 
μώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν Τεγεατῶν φυγάδων 
τοὺς νεωτάτους περὶ τετρακοσίους: ἣν δὲ καὶ 
ἐπὶ Λεύκτρῳ ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη 
φρουρά. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο οἱ Θηβαῖοι, 
ὡς καὶ συνελθοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν Λακε- 
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μὥῖ ἢ τς ΤΒεδη5. ει ἴδεν δα Ἰοἰπεά ἔογοσβ, [ἢ 6 5370 κ-ς. 
ΤῆΘθδπς ἐπουρσῆϊ ὑπαὶ τηδιζεῖς βἰοοα ψν6}} υυἱτἢ ΓΠ θαι, 
ἱπδ τη ἢ 45 πεν δα οομς ἴο ὑτίηρ δἰά δηᾶ ἰἤδγε 
ἯΔ8 ΠΟ ΟΠΡΟΥ 8 ΘΠΕΙΩΥ͂ ἴο θὲ 566 ἴῃ ἴδε ]Ἰδπά-: 
ΤΠΕΥ͂ δοοογαϊηρ}]ν τδας ὑμεὶγ ργεραγαίίουβ ἕοσ σοίηρ 
δος. Βυῖ ἰῃς Ατοδαϊΐδηβ, Αὐρίνοβθ, δπὰ Ἐ]θδης 
υγτρεᾶὰ ἔμετ ἴο ἰεδὰ ἴπεῈὶ νὰν νἱτἢ 411 βρεθᾶ ἱηῖο 
[δοοπίβ, ρμοϊππρ οὐ 6 πυτθεῦ οὗ ἐμεῖς ον 
ἰσοορβ᾽᾿ δηά ρῥγαϊβίηρ θεγοπα τηδάϑυγε με δίτὴγ οὗ 
ἴῃς ΤΒΕΡδη5. ΕὸῸγ 411} ἴῃς Βοεδοιίδηβ ὑγεσα πονν ἰγδίῃ- 
ἱῃρ ὑπμειηβοῖνεβ ἰπ [Π6 ογδΐξ οὗ δττηβ, σ᾽ογγίῃρ ἰπ 

ΟΠ οῖς νἱεΐοτγ δὖὺ 1 δυοσῖγα; δηα ὑπεγὺ ψεγα τεϊηπέογοθα 
ΒΥ ἔπε ῬΠοοίδηβ, ψῃο Πα Ὀεοοπις {πεῖν βυ]εοῖϑ, 
ἰ!ς ΕὈΒΡοσδη5 ἔγοση 4}} {ποὶγ οἰζ165, ὑοῦ {πΠῸ ,οοΥίδη 
ΡξΟΡΙΕΒ,Σ πὲ ΑΕΓ ππΐδης, πε ᾿Ἡετγδοϊθοῖβ, δα ἰῃς 
Μα]ίδηβ; ποὺ ψοῖς αἷβο γεϊηίογοεα ὈΥγ “Βουβειωθῃ 
δηα ρε]ϊαδῖς ἔγοτυ ὙΠ οββαὶγ. Τῆς Αγοδαΐδηβ, ὑπ θη, 
86 εἰηρ 4}1} [18 δπα ἀεβουθίηρ {πὸ ἀδασγί οὗ ἴθ ἴῃ 
[εοδάδεσηοι, ρερρεά [ἤδη ὈΥ ΠΟ τηδδῃ5 ἴο ἔτη ὑδοὶς 
μεΐογε ἱῃνδαίΐηρ [πε οουπίτγΥ οὗ ἔπε 1,Δοραἀδουηοῃΐβῃ8. 

Βυΐ ψΉ1]6 ἴῃς ΤΏΘΡΔΠ5 ᾿ἰδϊεημθα ἴο {ἢ 158 γεααδϑῖ, 
ἴθ εν ἴοοῖς ἱπῖο δοοουηῦΐ, οαυ ἴῃς οἴοὺ Βαπά, {πΠῸ ἔδλοϊ 
ἰμαὺ 1,δοοπῖα νγὰ8 βδ] 4 ἴο "Ὲ δχοθεαϊηρ)γ αἰ ου] ἴο 
εηἴον, 8Δηα ὑμδὺ ὑῃδγ Ρ6] να σΑγτβοη 5 νγαῦα ροβίεά 
δ {ΠπῸ ρΡοϊηΐβ οὗ δαβϑίεϑὶ δοοεββ. Εδὺ ἰβοῃοΐδυβ νγὰ5 δ 
Οευμ, ἱπ ϑοἰτ 18, Θοτητηδηϊηρ ἃ βΑΓΓίβΟη. ΠΟΙ ρΡΟΚΘα 
οὗ διηδηοὶραϊεα Ηδε]οῖβ δηα δρουΐϊ ἔουγ Βυπάγεά οὗ 
ἴῃς γουηρεβῖ οὗ [86 Τερεδῃ εχ ϊεβ; δηα ποῦ 8 ᾿ 
ΔΟΙΠΟΥ ΡΆΓΓΙΒΟΏ 4180 δὖ [Γ,ευοσΐγυχη, ἄρον Μα]δδίϊβ. 
Τῆς ΤΒορδηβ ᾿Πἰκουσίβε ψεῖρ θα {π18 σομϑίδγαϊίοη, 
ἰδὲ ἴῃς ἔογος οὗ ἴῃς Γ,δοεαδοιηοῃΐδηϑ σοῦ] σαῦθον 

1 1709 ΤΒΘΌΔη ΘΓΙῺΥ δοοογάΐησ ἰο Ρ]υΐαγοι (4066. 3]) 
πα ογοα 40,000 ΒορΡΙΐ68, 116 Πιοάογυβ (χν. 62) Ρυΐβ [6 
δοι! ἱηθα ἔογοοθυ δῦ οσθ ὑδδὴ 70,000 πηθη. 

3 ον». τν. ἰϊ. 17. 
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δαιμονίων δύναμιν καὶ μάχεσθαι ἂν αὐτοὺς οὐ- 
δαμοῦ ἄμεινον ἣ ἐν τῇ ἑαυτῶν. ἃ δὴ πάντα 
λογιζόμενοι οὐ πάνυ προπετεῖς ἦσαν εἷς τὸ ἰέναε 
εἰς τὴν Λακεδαίμονα. ἐπεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε 
Καρνῶν λέγοντες τὴν ἐρημίαν καὶ ὑπισχνούμενοε 
αὐτοὶ ἡγήσεσθαε, καὶ κελεύοντες, ἄν τι ἐξαπατῶν - 
τες φαίνωνται, ἀποσφάττειν σφᾶς, παρῆσαν δέ 
τινες καὶ τῶν περιοίκων ἐπικαλούμενοι καὶ φά- 
σκοντες ἀποστήσεσθαι, εἰ μόνον φανείησαν εἰς 

τὴν χώραν, ἔλεγον δὲ ὡς καὶ νῦν καλούμενοι οὗ 
περίοικοι ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν οὐκ ἐθέλοιεν 
βοηθεῖν’ πάντα οὖν ταῦτα ἀκούοντες καὶ παρὰ 
πάντων οἱ Θηβαῖοι ἐπείσθησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν 
κατὰ Κάρύας ἐνέβαλον, οἱ δὲ ᾿Αρκάδες κατὰ 
Οἰὸν τῆς Σκιρίτιδος. 

Καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὰ δύσβατα αῤῥελχθὰν ὦ 
ἸΙσχόλαος ὑφίστατο, οὐδένα ἂν ταύτῃ γε ἔφασαν 
ἀναβῆναι: νῦν δὲ βουλόμενος τοῖς Οἰάταες 
συμμάχοις χρῆσθαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμῃ οἱ 
δὲ ἀνέβησαν παμπληθεῖς ᾿Αρκάδες. ἐνταῦθα 
δὴ ἀντιπρόσωποι μὲν μαχόμενοι οἱ περὶ τὸν 
ἸΙσχόλαον ἐπεκράτουν' ἐπεὶ δὲ καὶ ὄπισθεν καὶ 
ἐκ πλαγίου καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀναβαίνοντες 
ὄπαιον καὶ ἔβαλλον αὐτούς, ἐνταῦθα ὅ τε Ἶσχό- 
λαος ἀποθνήσκει καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εἰ μή τις 
ἀμφιγνοηθεὶς διέφυγε. διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα 
οἱ ̓Αρκάδες ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς Θηβαίους ἐπὶ 
τὰς Καρύας. οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ ἤσθοντο τὰ 
πεπραγμένα ὑπὸ τῶν ᾿Αρκάδων, πολὺ δὴ θρασύ- 
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φυϊοϊεῖγ δηα {Ππὲ πεν ψουἹὰ ἤρῃϊ πονῆεγε Ὀειζον 510 Ἀο 
ἰθδ ἰπ ὑπεὶγ οὐ οουπίγ. ΤΠογεΐοσγε, ἰδκίηρ ἱπῖο 
δροοαῃῖΐϊ 411 ἴμεβε ἐπίηρϑ, [6 ψεγα ΟΥ̓ ΠΟ 6808 
ἐᾶσον ἴο ῥτοοδαϑα ἰηἴο Τ᾿ ,δοεάδομμοη. Βαῦ ἤδη ρεορ]ς 
δὰ σοτας ἔγοτῃ δγγδας ἰε] ]Πρ οὗἩ ἐπε ἀδαγὶἢ οὗ τηδθῃ, 
ῥτοπηϑίηρ [μα ἔμεν νου] ὑπαιηβεῖνοβ δοῖ 88 συ 68, 
δα υἱάαϊηρ ἴῃς ΤΠ Π 8 5 ἔπει ἢ {ΠΟῪ νεγα 
ἰουπὰ ἴἰο ὲ ρεγδοι βίῃρ δὴν ἀδοδρίίου, δπα ψ θα, 
ασῖμοσ, βοις οὗ ἴῃς Ῥογίοεοὶ ἀρρδϑαγεά, δϑϊείηρ ἴἢθ 
ΤΉ ΕΑ 5 ἴο οος ἴο {πεῖν αδἱὰ, εηραρίηρ ἴο γενοὶὲ ἱἶ 
ΟΗΪΥ ἐπε ψου]α βῃον {βειβεῖνοβ ἰπ ἴΠ6 Ἰδπά, δηά 
βδγηρ, 4150 {Πῦ Ἔνθ ποῦν ἴῃς Ῥεγίοδοὶ ἤθη βυϊ- 
ποηοα ὈΥ {πες ϑ'ραγι ἴδε ψνεγὰ τεΐυβίηρ ἴο ρὸ δηά 
βεὶρ ὑπεῖ---8δ5 ἃ τϑβυϊῦ, ἵδη, οὗ ποαγίηρ 4}} {8686 
τερογῖβ, ἰὰ ὙΠ ΟὮ 411 ἀρτερά, ἔπε ΤῊ ΘΔ 58 σγεῦε ΤΟ 
οΟΥ̓ΘΡ, ἃπα ρυβῃεα ἱπ ψ Ὁ ὉΠεὶγ οὐ ἔογοεβ ὈΥ ν᾽ ΑῪΥ οὗ 
ὕλγγβϑθ, 116 {Π6 Ατοδαίδηβ νεῦ ὈῪ νΥ οὗ Οευμ,, ἰη 
ον 15. 
ἽΝονν 1 ᾿βο!οϊδυβ δα δανδηοθα ἰὸ {πὸ αἰῆοιυ]ς 

μαγτὶ οὗ {πε ρμ455 Δηά δα τηδᾶς ἢΐβ βίδμα ἵπεγα, πο 
οηςδ, Υ 8}} δοοουηΐβ, οουἹά ἢανα δοσοιρ]} 5] )ε ἃ {Π 6 
δδοοδρὴΐ ΟΥ̓ Πα τουῖΐο δἷ ᾿ἰβαβῇ; Ὀυΐ ἴῃ ἕαςοΐ, βίπος ἢξ 
Μη 6α ἴο δ ]υγ ἔα Οεδῃ5 858 8]1165, 6 γειηδ θα 
ἴῃ {πὸ ν]]ᾶρσο, δα πε Αγοδαΐδηβ δϑοοηαθα ἴΠ6 ρδ55 
πῃ ΨΕΤῪ στααΐῖ πυροῦ. ΤΠοΓα, ἰπ ὑΠ6 ἔλοο-ἰο- δος 
Βρῃτίηρ, ὕὉΠ6 ἔγοορβ ψ ἢ ΙΒοΠοΐδὺβ ψψογα νἱοϊογίουϑ ; 
νυῖ ψ δι ἴδ ἜΏΘΙΩΥ 5δονεγεα Ὀοννβ Δ Πα σηΐ551}68 
ὍΡΟΙ ἔμεῖ ἔγομπι [ἢ 6 γδᾶγ, ου ἴῃς ἤδη, δῃα ἔσο ἴῃς 
μουβ65 ὑροὴ ψ οὶ ὕΠ6γ τηουπίδα, ἔπ δ η ΙΒο ἢ οἾδ0}5 ννἃ5 
.]]οὰ δηά 411 {πῸ τοϑὲ 88 νγν 1], ὉΠ]6 55 Ο6. ΟΥ Δῃοΐ ΠΟΥ 
3]!]ρρεᾶ Γῃγουρὴ υπτεοορηίζεα. Αἴἶδον δομίθνίηρ {Π18 
ἀεεα 1Π6 Αγοδαΐδηβ τυ δα ἴο Ἰοίῃ μ6 ΤΕ Δ δὺ 
ὕλγγδε ; δᾶ σῃεη ἴΠ6 ΤΒΘΡδη5 Ὠεδγὰ ψῃδῖ δα "εϑη 
ΔΟΟΟΙ 564 ὈγῪ πε Ατοδαΐϊδηβ, ΓΠ6Υ ῥτγοοεεαβα ἴο 
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τερον κατέβαινον. καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐθὺς 

ἔκαον καὶ ἐπόρθουν. ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο 

ἐν τῷ τεμένει τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἐνταῦθα ἐστρατο- 

πεδεύσαντο' τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο. 

“Καὶ διὰ μὲν τῆς γεφύρας οὐδ᾽ ἐπεχείρουν δια- 

βαίνειν ἐπὶ τὴν πόλεν' καὶ γὰρ ἐν τῷ τῆς ̓ Αλέας 

ἱερῷ ἐφαίνοντο ἐναντίοι οἱ ὁπλῖται. ἐν δεξιᾷ δ᾽ 

ἔχοντες τὸν Εὐρώταν παρῇσαν κάοντες καὶ πορ- 

θοῦντες πολλῶν κἀγαθῶν μεστὰς οἰκίας. τῶν δ᾽ 
ἐκ τῆς πόλεως αἱ μὲν γυναῖκες οὐδὲ τὸν καπνὸν 
ὁρῶσαι ἠνείχοντο, ἅτε οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους" 
οἱ δὲ Σπαρτιᾶται ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν, 
ἄλλος ἄλλῃ διαταχθείς, μάλα ὀλίγοι καὶ ὄντες 
καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον. ἔδοξε δὲ τοῖς τέλεσι 
καὶ προειπεῖν τοῖς Εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο ὅπλα 
λαμβάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθεσθαι, τὰ πιστὰ 
λαμβάνειν ὡς ἐλευθέρους ἐσομένους ὅσοι συμ- 
πολεμήσαιεν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔφασαν ἀπο- 
γράψασθαι πλέον ἢ ἑξακισχιλίους, ὥστε φόβον 
αὖ οὗτοι παρεῖχον συντεταγμένοι καὶ λίαν ἐδό- 
κουν πολλοὶ εἶναι" ἐπεὶ μέντοι ἔμενον μὲν οἱ ἐξ 
Ὀρχομενοῦ μισθοφόροι, ἐβοήθησαν δὲ τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις Φλειάσιοί τε καὶ Κορίνθιοι καὶ ᾽Ἐχπι- 
δαύριοι καὶ Πελληνεῖς καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν 
πόλεων, ἤδη καὶ τοὺς ἀπογεγραμμένους ἧττον 
ὠρρώδουν. ͵ 
Ὡς δὲ προϊὸν τὸ στράτευμα ἐγένετο κατ᾽ 

᾿Αμύκλας, ταύτῃ διέβαινον τὸν Εὐρώταν. καὶ 
οἱ μὲν Θηβαῖοι, ὅπον στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς 
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κα ἴπΠ6 ἀδβοθηῦ ψ ἢ ἴδ σγεαῖεν μοϊἀμπιεβθ. (ὐοηλπρ 570 κι. 
ἰἴο 56}155ϊ8, πεν αὖ οποα θυγηῃεὰ δῃηᾶ ρἰΠ]αρεοα ἰἰ; 
υυΐ γι οπ ὑπ 6 γ ἀγγίνεα ἴῃ ὑπΠ6 ρμ]αίη, {6 ἐποδιηρθά 
ἴθογα, ἴῃ ἴῃς δμογεα φγεοίηοϊς οὗ Αρο]ϊο. Τηε ποχὶ 
ἄγ {Π6Ὺ τρᾶγομ θα οη. 

Νονν μεν αἱά ποῖ ενεῃ τμὰκα {πὸ αἰϊειηρὲ ἴο οΥΟ88 
ον ὈΥ με υυἱᾶρε ἀραϊπεῦ ϑρανΐα, ον ἰῃ {πὲ 5διῃηοΐπαγν 
οἵ Αἴμπεμα ΑἸθα πε Βορ] τε ννεγε ἴο θὲ 8661}, Γεᾶαν 
ἴο ορροβὲε ἔδειῃ; "υαϊ Κεορίῃρ ἴῃε Ευγοΐαθβ οἡ {πεῖν 
τρῦ ὙΠῸΥ μαββεα αἱοηρσ, θυγπΐηρ δα μ]υπάογίηρ; 
ἢουβε5 [1] οὗὨ τζδηγ νϑ]υδῦϊε ὑπίηρθ. Α8 ἔογ {ΠῚ 
ΡΕΟΡΙΘ ἰπ ἔϊπε εἰῖν, {π6 ν οηχδπ σου] ποῖ Ἔνθ οπάαγε 
[δε εἰσὶ οὗ [πε βδηιοκο, βἴποε ὑπαν ἢδα πδνοῦ βδδὴ δὴ 
ΘΏΕΙῺΥ ; ὑυΐ ἴδ ϑρατιαἴδε, [Πεἰγ οἷζγ θεΐπρ ψἱτπουΐ 
ψ4}}5, ΟΥῈ μοβϑίεα δ ἰπύογναὶβ, οὔθ ἤδίθ, ἃποῖθου 
ἴδετε, δῃὰ 80 Κερὺ συαγά, [που ἢ {ΠπῸ Ὺ ναγο, δηα γα 
566 ἴο θδ, ΨΕΥῪ ἔδνν ἴῃ πυθεν. [Ὁ ννᾶ5 4150 ἀεϊθυιΐηθα 
Ὀγ {π6 δυϊονὶ εἶε5 ἴο τα Κα ργοοϊαγηδίίοη ἰο ἔμ Η 6]οἷβ 
{παὶ 1 Δηγ ν 5Π6α ἴο ἴακα ὩΡ ἅστηβ δῃᾶ μὲ ἀβϑοϊρῃβα ἴο 
ἃ ΡὈΐδοα ἴῃ {Π1|6 γϑηϊκβ, {ΠΕ 5Βου]α μὲ ρίνθῃ ἃ ργοῃγῖβα 
ἰμαῖ 411 5ῃοιϊὰ θὲ ἔγεες ψνῆο ἴοοῖκ ραγὺ ἴῃ ὑπ ννᾶγ. 
Απα [Ὁ ννὰβ βαἰὰ ἐμαὶ ἂὲ ἤγϑι ποσὰ ὑμδη οἷἰχ ὑΠπουβαπά 
ΘῃτΟ]εα ὑπαηλβοϊνεβ, 580 ὑπαῦ ὑπδγ ἰπ ὑπεῖὶγ ἴυγὴ οο- 
ΟΑΒοΠΘα ἴδασ ψ ἤθη ὑΠεν γα τλγ5 416 ἰορεῖμογ, 
Πα νόγα ὑἱμβουρῆϊ ἴο μὲ 41} ἴοο πιυιπιοσουβ; υῦ ψ ΠΘη 
16 τούσθηδῦῖθ5 ἔστοα Οτοδμοιλθηιβ γϑιηδὶ πΠοα ἔγις, 
δπα {ΠπῸ Γ,Δοθαδειηοηίδῃβ γεοοϊνεα αἰα ἔγοιῃ ἴῃς ΡΉ]1- 
δϑῖδη5, Οὐ πἰ ΐδη5, Ερ᾿ ἀδυτίδηβ, ΡῈ] θη, δηᾶ |ἰκ6- 
νἶδα δοίης οὗ [6 οὔ δῦ βἴαῖθβ, ἴθ ὑπὸ ϑραγιϊαῖδα 
νΈΓῈ 1655 ἔδαυ Ὁ] οὗ ἴποϑὲ ψῃο μδα ὑεδὴ δῃσγο]]δά. 
Νον ψ Π 6 ΠΏ, ἴῃ 18 ΟὨννᾶτα τρλτοῇ, ἴΠ6 ἀν οὗἁὨ {ῃς 

ΘΏΘΙΩΥ ΘΆμη6 Ορροϑβίϊε Ατηγοΐαθ, αὖ [Πϊ8 ροϊπῦ ὑπ6Ὺ 
ογΟβ564 ἴῃς Επτοῖαβ. Απαὰ γῇ θγανοῦ {πὸ ΤἬΏΘ δ 5 δἢ- 
οαηροα ἴπαγ ἃ οπος ἴἢτεν ἀονῃ ἴῃ ἔγομΐ οὗ ὑπεὶγ 

97 
νοΙ, 11. Η 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ὧν ἔκοπτον δένδρων κατέβαλλον πρὸ τῶν "τά- 
ἕεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως ἐφυλᾷτ-. 

φ Ά. » ’ [4 } δ 3 “ 

τοντο' οἱ δὲ ᾿Αρκάδες τούτων τε οὐδὲν ἐποίουν, 
’ Ἁ Ψ 3 φ ᾿ ᾽ Ἁ καταλείποντες δὲ τὰ ὅπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς 

νΝ 

2. » » ἡ“ 1 ᾿ ’ δ) ς " ’ 4 
οὐΚκίας ΕἐΤΡΕΊΤΟΡΤΟ. εἰ Τούυτοῦ ὴ ἡμερᾷ ΤΡΙΤΉ Ὥ.. 

’ 

τετάρτῃ προῆλθον οἱ ἱππεῖς εἰς τὸν ἱππόδρομον 
εἰς Ταιαόχου κατὰ τάξεις, οἵ τε Θηβαῖοι πάντες 

Α ς» ΡΝ . Ὁ , Ἁ Ν Ἄ 
καὶ οἱ ᾿λεϊζοι καὶ ὅσοι Φωκέων ἢ Θετταλῶν ἢ 
Λοκρῶν ἱππεῖς παρῆσαν. οἱ δὲ τῶν Λακεδαι- 

“-“- 4 ἤ 

μονίων ἱππεῖς, μάλα ὀλίγοι φαινόμενοι, ἀντιτε- 
ταγμένοι αὐτοῖς ἧσαν. ἐνέδραν δὲ ποιήσαντες 
ὁπλιτῶν τῶν νεωτέρων ὅσον τριακοσίων ἐν τῇ 
τῶν Τυνδαριδῶν, ἅμα οὗτοι μὲν ἐξέθεον, οἱ δ᾽ 
ἱππεῖς ἤλαυνον. οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐδέξαντο, 

ἰ σι ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. ἰδόντες δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ 
“ ζω 3 Ἁ Ψ 3 Ἁ Φ᾽ 

τῶν πεζῶν εἰς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπεὶ μέντοι οἵ 
τε διώκοντες ἐπαύσαντο καὶ τὸ τῶν Θηβαίων 
στράτευμα ἔμενε, πάλιν δὴ κατεστρατοπεδεύ- 

Ν » 

σαντο. καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν προσβα- 
΄Ν [4 

λεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς ἤδη τι ἐδόκεε θαρραλεώτερον 
εἶναι’: ἐκεῖθεν μέντοι ἀπᾶραν τὸ στράτευμα 
, χ Ά γι, ὦ Ν ’ Ἁ ἐπορεύετο τὴν ἐφ “ἔλος καὶ Γύθειον. καὶ τὰς 

[4 [οἱ ’ 

μὲν ἀτειχίστους τῶν πόλεων ἐνεπίμπρασαν, 
’ , φὸ 

Γυθείῳ δε, ἔνθα τὰ νεώρια τοῖς Λακεδαιμονίοις 
ἦν, καὶ προσέβαλλον τρεῖς ἡμέρας. ἦσαν δέ τινες 

δι δ 

τῶν περιοίκων οἱ καὶ ἐπέθεντο καὶ συνεστρα- 
’ δὰ 

τεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων. 
Δ φτρέποντο ΜΙ ῶ. οχοορί Β : ἐτράποντο Κοὶ. π΄ Β. 

Δ ὅ3890 οοΐο οἱ ἰϊὶ. ὃ. 
5.Α τροϑὺ διγϊ κι ἱπαϊοδίϊου οὗ Χϑϑπορδουβ ῥτγο- ϑρατίβδη 

[εἴπω ἐῶν Ἰοαϊιοῦ, Ῥ. χ) 8 ἔουπαὰ ἰὼ 6 ἕδοϊ ἐμαὶ ἢ6 Βογα 
οιἴμὶτβ δὶὶ γοΐογϑηςο ἴο τὴ ξιϑδίοδι οὗ ὑδθ Ὠιην δι ουβ ᾿ν Ὠΐοἢ 
ϑρϑιῖδ δυβεγϑθὰ δὶ {ἰνὶ8 ἴθ : (1} {π9 τϑ- δι Ὁ]  παθηξ Ὦν 

ταϊμοηδϑ, ἰ06 ΤΉ Δι ζϑιθιὰ), οὗ 1.6 ἰπαθροπάοηες οὗ 
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ἴπ65 ἴῃς στεαϊαβῦ μοβϑίθ] 6 αυδηϊίτγ οὗ {πε ἔγθοβ ἢ οἢ 970 να. 
ἜσοΥ ουΐ ἀονῃ, δηα ἴῃ {18 γᾶν συάτγάεα {παδιβεῖναβ ; 
"ὴςε Ατοδαΐδηβ, μοννενοῦ, ἀ1ἃ ποϊηίηρ οὗ ἐπὶς βογῖ, "υὶ 

. Ἰεδὰ ἘΠ εῖτ σαι θεππα ὑπεῖὰ δηα τυγηρα {ἰγεὶν δἰΐεη- 
ἄομῃ ἴο Ρῥυπάετγίπηρ ἴΠ6 Πουβε5. Αἴζοσγ [ἢϊ5, οὐ ὑδ6 
{πἰτὰ ογἦ ἔουτι Αγ οὗ 1π6 ἱπναβίοη, {6 Πουβοθθῃ 
δανδηςεα ἴο ἴῃς τγδοα-οοῦγβα ἴῃ ὑπ βαποίυδγυ οἵ Ρο- 
βεἰάοῃ δεδοοῃυβ ὈΥ αἰνίβίοηϑ, ὑῃ6 ΤΕ ἢ 8 ἴῃ [11] 
ἴοτγες, ἴῃς ἘἼ]θλη5, δηᾶ 4}} {πΠῸ Πουβϑοιθθῃ νγῆο ψοῖο 
ἴδετε οὗἩ ἴῃς Ῥῃοοίδηβ, ΤἬἼεϑβα ἰδῆς, οὐ ἰ,οογίδηβ. 
Απα {με Βογβεπηθη οὗ ἔπε 1 ,δοθαδαιηοπίδηβ, βεθιηΐησὶν 
ΕΓ ἔενν ἴῃ Πυμογ, ΨΨΈΓῈ ἔουιηθα ἰὼ ᾿ΐπε ἀραϊηϑὶ 
ἴθ. Μεδηνῖε ἴἢε 1ιΔοραδοιηοηΐδηβ δα βοῖ δὴ 
Δι θ0.5}} οὗἩ [ῃΠε γουηρσεῦ Πορ] ἴε5, ἀρουῦ [τες υπάτει 
ἴῃ πυγάθοτ, ἰπ πε Πουβε οὗ {Πς Τγπάαγίδο, δηὰ αἱ 
[6 βδῖης τηοπγδηΐ ἔπ 656 τ 6 τυβῃ6α ἰογυ} δηά ἐμεὶγ 
Βογβθιθθῃ ομαγροᾶ. ὟΠε ἐπϑγ, μόονανον, ἀἰά ποῖ 
ἀυγαῖϊν ὑπεὶγ αἰΐδοϊ, ὑυΐ σὰνε νᾶγ. Απᾶ οἢ βεείπο 
118, την οὗ ἴΠε ἔοοϊ-50] 6 γ8 4150 ἴοοκ ἴο Πϊρηΐ. 
Βυΐ ψ Πεη {πε ρυγϑααῦβ δορροα δπα {Π1|ὸ ἀγγ οὗ ἴῃς 
ΤΠΈΡδη5 ϑζοοα ἔτι, [86 ἘΠΘΠῚΥ ἘπμοδιηρΕα ἀραΐηῃ. 1 
πον Βεουηθα βοιηενν δὶ ποτὰ οογίδίη ἐπὶ ἴον νοῦ] 
ΔΚα πὸ {γί εν αἰϊζοπηρὺ ὕροῖ {ῃς οἰἷζν ; δηὰ ἴῃ ἴδοι 
τπ εἰν ἀύτὴν ἀερατγίεα ἔπδηοα δα ἴοοκ {Π| τοδα ἰονγαγὰ 
Ηεϊ]οβ δπᾶ Ογιυϊείαμα. Απᾶ {πδν Ὀαγπεα 586}} οὗ {ΠῈ 
ἴον 5 85 6 6 ἀηνν 8] 16 δπα τλ866 ἃ ἴἤγεςα ἀδγ8᾽ δἴΐδοῖς 
ὕροη Ογι]εΐατῃ, ννετα ἴῃς Γιαςοαἀδοτηοηίδπβ ἢδα ὑποὶγ 
ἀοοκγαγάβ. ΤΠθτα ψγοτα βοὴ οὗ {Π6 Ρεγίοδοὶ 4150 
ψΠ0Ὸ ποὺ ΟὨΪ]Υ͂ Ἰοἰποα ἰπ {15 αἰΐαοϊ, θυῦ αἰὰ τεαρυ]ὰγ 
βουνίος ψ ἢ ὑΠς6 ἴτοορβ [δῖ ἕο] ον εα με ΤΕ Ρδη8.3 

Μεββοηΐα, ψ οῖ ἔοσ οδηϊυσίθβ δα Ὀδθὴ ϑβϑιυῦ]θοῦ ἴο [ἢ 
δρΑΓΙΔΏΒ ; δὰ (2) ὑπ6 ἑουπαϊηρ οὗ ““ὑπ6 σγοδῦ οἱῦν,᾽ Μορδ]ο- 

118, 858 ὕπ6 οαρ᾿λ] οὗ δῃ ἱπάθροπαθηῦ Ατοδάϊα. Νανογίῃο- 
668, ΧΟΠΟΡΒΟΩ 8]]168 ΒΘ νθΓᾺ] ὕ1τὴ65 ἴῃ ὑΠ6 ἔο]] ονγίηρ θΟΟΪΚ ἴο 
[Π6. αεοορυριδηεα 7αοἱ οἱ Μοββοηΐδῃ ἱπάδροπάθηοε δμὰ ἴο 
ΜερδΊοροΙΩ. 
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᾿Ακαύοντες δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐν φροντίδι 
ἦσαν ὅ τι χρὴ ποιεῖν περὶ Λακεδαιμονίων, καὶ 
Μ ’ ν΄ » , τι 
ἐκκλησίαν ἐποίησαν κατὰ δόγμα βουλῆς. ὄτυχον 
δὲ παρόντες πρέσβεις Λακεδαιμονίων τε καὶ τῶν 
ἔτι ὑπολοίπων συμμάχων αὐτοῖς. ὅθεν δὴ οἱ 
Λακεδαιμόνιοι Αρακος καὶ "Ὥκυλλος καὶ Φάραξ 
καὶ ᾿Ετυμοκλῆς καὶ ᾿Ολονθεὺς σχεδὸν πάντες 
παραπλήσια ἔλεγον. ἀνεμίμνῃσκόν τε γὰρ τοὺς 
᾽ ’ « 2. ἢ 3 »Ἤ .] ΄- ’ 

Αθηναίους ὡς ἀεὶ ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγί- 

στοις καιροῖς παρίσταντο ἐπ᾽ ἀγαθοῖς" αὐτοί τε 
γὰρ ἔφασαν τοὺς τυράννους συνεκβαλεῖν ᾿Αθή- 
νηθεν, καὶ ᾿Αθηναίους, ὅτε αὐτοὶ. ἐπολιορκοῦντο 

ὑπὸ Μεσσηνίων, προθύμως βοηθεῖν. ἔλεγον δὲ 
χνου. » » νΝ “ [οἷ 3 ’ ΝΜ); 

καὶ ὅσ᾽ ἀγαθὰ εἴη, ὅτε κοινῶς ἀμφότεροι ἔπρατ- 
Ν ζω 

τον, ὑπομιμνήσκοντες μὲν ὡς τὸν βάρβαρον κοινῇ 
ἀπεμαχέσαντο, ἀναμιμνήσκοντες δὲ ὡς ᾿Αθηναῖοί 

ἴω ς , , ξ΄“ 

τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἠρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ 
ναυτικοῦ καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν 
Λακεδαιμονίων ταῦτα συμβουλομένων, αὐτοί τε 

. ΝΥ ε ͵ ., εἐ, .Ἵς ε 
κατὰ γῆν ὁμολογουμένως ὑφ ἁπάντων τῶν Ἔλ.- 

’ 

λήνων ἡγεμόνες προκριθείησαν, συμβουλομένων 
4 “Ὁ Ὁ ἊθΘ ’ Ϊ δὲ » κ.Ἂ« φ ,ὕ 

αὖ ταῦτα τῶν ᾿Αθηναίων. εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ὧδέ 
4 » Ἁ λ΄ -. φ᾿ὰ ἃ ς -" φ Μ) 

πως εἶπεν: ᾿Ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, 
ὁμονοήσωμεν, ᾿ νῦν ἐλπὶς τὸ πάλαι λεγόμενον 

“ ’ ε ’ ᾽ “ 4 

δεκατευθῆναι Θηβαίους. οἱ μέντοι ᾿Αθηναῖοι οὐ 
πάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὰ θροῦς τις τοιοῦτος διῆλθεν 

1 ΤῊΘ ὮουΒθ οἵ {ἴι6 Ῥεϊβἰϑίγαι ἀδ9, ἱπ 511] Β.6. 
3. [Ιὴ (110 80-οΔ}16 ΤὨϊτὰ Μοβεθηΐϊδη ἥν, 464-465 Β.6. 

τού 
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δὴ με ΑἸΠαηΐδηβ μεατγα οὗ 4}1} [π 686 πίη ρβ, ΓΠΕῪ 5810 ας. 
ΨΈΓΕ ἴῃ ἃ βἴδϊε οὗἩ σοποεῦῃ 85 ἴο ψηδὲ ὑΠαν 5Βῃου]α ἀ0 
'ῃ τεραγὰ ἴο ἴΠ6 ]1,Δοεἀδοιηοηΐδῃβ, ἀηα ΟΥ̓ γοβοϊυ οη 
οὔ Πε ϑεηδῖα ὑΠ6γῪ οΔ]]εα ἃ πιεοιίηρ οὗ πε Αββόιθῖν. 
Νον ἰδ ἐμδηςοᾶ δαὶ ἔΠπογα ψ γα ρύθϑθηΐ δι ΠΑ 5580 Υ8 
οὗ {πες ,δεεαδοιηοηΐδηβ ἃπᾶ οὗ ἴῃς 4]1}165 ψῃο. 51}}} 
τοι εα ἴο ἰβο. νδΒογεΐογε ἴῃς 1,δοθαδθιηοηΐδηβ 
5βροῖζ6 ---Αὐαου5, ον] 5, ΡΠάγαχ, Εὔγντηοςο]εβ, ἀὰηὰ ΟἸοη- 
1Ππει5---ΑἸτηοσὶ 4}} οὗ ὑπεῖλ βαγίηρ το {Π6 Ξη}Ὲ 
τπρ5Β. ΤΠΕΥ τε ηαοα {πὸ Αἰμεπίδης ὑμᾶὺ ἰγομη 
4}1 τἰγηα ἔπε ἔννο ρεορῖεβ "δα βἴοοα ὈΥ οὴς ἃποῦμον 
ἴῃ ἐπε παοϑβῦ ἱπιρογίδηϊ οΥἶβ68 οῸ ροοά δηάβ; ἴον {ΠῸ Ὺ 
οὐ {πεν 5.46, ὑΠππεγ 5814, ΠδΩῖ αἰἀεαὰ ἴῃ ἐχρε! πρ πὰ 
ἰγγδηῖβ ἃ ἔγουη Αἰῆδης, ν ῃ16 ὑμ6 ΑἸΠεπίδηβ, οη πε 
οὔπεσ μαῃα, σάνε ἔπε Ζεϑίουβ δϑϑἰβίδηςς δ {πε ἰἴτης 
ἤθη {ΠΕ ψΕΓῈ Πατὰ ργοββεα ὈΥ {ΠῸ Μεββοηϊδῃβ.2 
ΤΊΕΥ αἷϑο ἀθβοῦ θεά 411] {Π6 ᾿]εβδίπρβ νῃ] ἢ ἡ Τα 
επ)ογεᾶ δἱ ἴῃς {πα ψ εη ὈοΟΌ ρθορ]65 ψεγα δοϊϊηρ 
ἴῃ υπίοῃ, ΓΕΟΔ Πρ’ πον ὑπ Υ ἢδΔα τορεΐμεν ἀτίνοη {Π|6 
Αγαγ ὑδοῖ, γε δ] ]Πηρ ΠΚανν 56 πον {6 ΑἰΠεηΐδης 
μαὰ θδδὴ Ὁποβθα Ὀγ ὑπὸ Οτθε]ὸβ ἃ5 Ἰθεδάεγβ οὗ {Π|ὲ 
ἤεοῦ δηᾶ οὐυἌϊοαϊδης οὗ ἴπς σομο ἔππαπ,} ἴῃς 
[,λοςαἀδουηοηΐδηβ βυρρουῦίηρ {1118 σΠοῖςε, ΠΝ πὸ ν 
μα {πδιηβοῖνεβ θθαη βαϊθοῖϊθα ᾿γ 6 σομηπηοῃ οοη- 
δεν οὗ 411] ἴῃς Οτϑαῖκβ ἃ5 ἰθδάδγβ ὈῪ ᾿ἰδῃμαᾶ, {16 
ΑἸΒΕΠίδηβΒ πῃ ὑπεῖὶν ἴατη ϑαρρογίηρ [18 βο]εοζίοη. 
Λμά οπς οὗ ἴπεπὶ ὄνε βαϊὰ βοιμηδϊπίηρσ ᾿κὰ {Π]15: 
“Βαυῖ ἶ γοιι δπά να, ψεῃη]δηθη, ᾿οπε ἴο ἃρτεα- 
τηδηΐ, [πο γ6 15 ἤορῈ πον ὑμαῖ ἴε ΤΠ Ραἢ 5 ψν 1] 6 
ἀεοϊπηαϊοα, 85 ἴῃς οἹὰ βαγίῃρ ὰ8 10. ΤΊιε ΑΙ θη ΐδη5, 
Πονγανεν, γΟΥ6 ποῦ νΕΥῪ 0 }} ἰΠο]η6α ἴο δοςερὶ 8ἃ]] 
{π|5, Δ πα 4 τηὰττιγ νοῦ γουηα ἴο {πῸ αἰδοῖ {παῖ 

ΓΒ ἔθυεν ἴο ὕΠ6 ἔογμγχαύϊοη οὗ (6 Οοπίδαάθγδου οὗ 7)6108, 
477 Β.0. 
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4 ᾿ [οἱ Ψ δ᾿ Φ Ν ) ὡς νῦν ταῦτα λέγοιεν, ὅτε δὲ εὖ ἔπραττον, ἐπτέ- 
κειντοὸ ἡμῖν. μέγιστον δὲ τῶν λεχθέντων παρὰ 
Λακεδαιμονίων ἐδόκει εἶναι ὅτι ἡνίκα κατεπολέ- 

5». "9 , , 9 , 
μῆσαν αὐτούς, Θηβαίων βουλομένων ἀναστάτους 

“,Ἄ ἃ 3 ’ “ ᾽ Ἁ .ε ποιῆσαι τὰς ᾿Αθήνας, σφεῖς ἐμποδὼν γένοιντο. ΄ὁ 
“ ἰ ς, Ἁ Ἁ Ὁ δὲ πλεῖστος ἦν λόγος ὡς κατὰ τοὺς ὅρκους βοη- 

θεῖν δέοι" οὐ γὰρ ἀδικησάντων σφῶν ἐπιστρα- 
τεύοιεν οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις, ἀλλὰ βοηθησάντων τοῖς Τεγεάταις, ὅτε 
οἱ Μαντινεῖς παρὰ τοὺς ὅρκους ἐπεστράτευσαν 
αὐτοῖς. διέθει οὖν καὶϊεκατὰ τούτους τοὺς λόγους 
θόρυβος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ" οἱ μὲν γὰρ δικαίως τοὺς 
Μαντινέας ἔφασαν βοηθῆσαι τοῖς περὶ Πρόξενον 
ἀποθανοῦσιν ὑπὸ τῶν περὶ Στάσιππον, οἱ δὲ 
. “- Ψ “ 2 [4 “ 

ἀδικεῖν, ὅτι ὅπλα ἐπήνεγκαν Τεγεάταις. 
Τούτων δὲ διοριζομένων ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐκκλη- 

᾽ 959 ὅ [έ ’ Ἁ 4 ’ὔ 

σίας, ἀνέστη Κλειτέλης Κορίνθιος καὶ εἶπε τάδε" 
᾿Αλλὰ ταῦτα μέν, ὦ ἄνδρε ᾿Αθηναῖοι, ἴσως ἀντι- 
λέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες ἀδικεῖν: ἡμῶν 
δέ, ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο, ἔχει τις κατηγορῆσαι ἢ 
ὡς ἐπὶ πόλιν τινὰ ἐστρατεύσαμεν ἢ ὡς χρήματά 

4 ’ ἌἍ [2 “Μ 9 ’ 4 , 

τινων ἐλάβομεν ἢ ὡς γῆν ἀλλοτρίαν ἐδῃηώσαμεν; 
9 2». Ψ ς - 3 Α , ὡς Ὡς 
ἀλλ᾽ ὅμως οἱ Θηβαῖοι εἰς τὴν χώραν ἡμῶν 
3 ’ Ν ’ 3 ’ Ν 2 ἢ 
ἐλθόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι καὶ οἰκίας κατα- 
κεκαύκασι καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι. 
πῶς οὗν, ἐὰν μὴ βοηθῆτε οὕτω περιφανῶς ἡμῖν 
ἀδικουμένοις, οὐ παρὰ τοὺς ὅρκους ποιήσετε; καὶ 

ΙΟ2 
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“15 18 δὶ ὑΠῸΥ 8ὰν πον, θυΐ ἰῃ ἴῃς με ΘΠ 810 κα. 
1ΠΕΥ όσα Ργοβρείουβ ἴΠῸΥ ψεγα ἢοβίλ]α ἴο υ5. Τ18ςε 
νεϊρ ὐϊεβῦ οὗ ὑπεῸ ἀυρυμηθηΐβ ὑτρεα ὃν ἴΠπ 6 [,δοδάδε- 
ΤΟ Ἶ8}}8 ΒΘΟΙηΘα ἴο {Πλοῖγ. ΠδΆΓοΙ 5 ἴο Ὀδ6, [Παὶ δ (ῃς 
6 ὙΠΘΗ ΠΟΥ βυρᾶάυεα πε Αἰποπίαηςφ, ἐπουρ]}} 
τῆς ΤΠεῦδη5 ψδηϊεα ἴο ἀσβίσου Αἴμοπβ υἱἱεῦῖΐγ, 1 
ψ8 ἵππον ψῆο δα ργενεηῖεα ἰ1. Μορὶ βἴγεββ ννἃ8 
Ιαϊᾷ, πονγανεῦ, ὑροὴ ἰἢδ οοηδίἀετγαϊϊζοη ὑ{ὑΠαὶ {πὸ 
ΑΒΘ δὴ ψεγα τεαυϊγεα ΟΥ̓ {Ππεαὶγ οδἱῃβ ἴο οσοτης ἴο 
πον δϑοϑιϑίδησο : Ὸγ 1 γα ποὺ ὕδοδιβα ἴῃ [,Δορᾶδε- 
τηοπίϑη5 Πδα ἄἀοῃα νσομρ ἴ[Πδῖ [ἢ Αγοδαΐδη8 δα ὑῃοβα 
γί ἢ ὉΠΘΥῺ γ γα τυ Κίηρ 8η ἐχρϑα! ἴοη ἀραϊηϑὶ ὑπ δι, 
ναΐ ταῖμον νεοδυβδε πον Πδᾷ ροὴς ἴο ἴδε δἱὰ οὗ με 
Τορεδηβ ἴου- 6 τεᾶβοῦ ὑπαὺ 6 Μϑηζίπεδιβ, ἴῃ 
νἱοϊαξίοι οὗ ὑπαὶ οδίμϑ, μδα ἰδίζεπη (Π6 ἢε]α ἀραϊηβὶ 
{1πο. Αἱ ἴδεβε νοσγαβ δὴ ὈΡΓΌΔΥ ἃραΐὶη τδὴ {πγοιρἢ 
ἴΠ6 ΑΒΒΘΙΡΙΥ; [ῸΓ βδοηγα βαϊα ἴπὰὺ ἴπῸὸὶ Μαῃίποδῃβ 
δὰ ἄοπο τἰριὺ ἴῃ ἀνεηρίπρ' {πε [Ὁ] ον εῖβ οὗ ΡΥόοχϑηιβ 
ψη0 Πδά Ὀδδθῃ 5]αίΐη Ὀγ ἴπε [Ὁ] οννεῖβ οὗ ϑδίδβδιρρυβ, 
ΜΉ οὔΠΟΥ5 βαία ὑπαὶ ἔπαν γαγα ἴῃ ὑπ 6 ψτοηρ θε- 
οδυδ6 ἔποΥ δα θη ἊΡ διῚῺ8 ἀραϊηϑὶ ὑΠη6 Ταροδῃβ. 
ΥΏΠς 6 Αββθιθν 561} ννὰβ ἔγγίηρ ἴο ἀεἰεστηΐπο 

[Π656 τηδίζουβ, ΟἹ εἴα] εβ, ἃ Οου δ, ἀγοθα δα Βρο κα 
85 Ό]]ον8 : “ Μεη οὗ Αἰ! 6η5, [Ὁ 15 ρεῦπὰρ5 ἃ αἰπρυϊοα 
ροϊπηῦ ψὸ θερᾶπ [6 ψτοηρ-ἀοΐηρ; υιῦ 85 ἔὺγ 8, 
Δ ΔΏΥΟΠΘ δοου86 0.8 οὗ ᾿ιανίηρ, αὖ δὴν ἴίμλς 5ἴποα 
Ρόᾶςε ψ85 σοῃοϊυάεά, εἰ 6 ν τη 6 ἃ σι ραὶρη αραϊπϑῦ 
ΔΏΥ ΟἾΤΥ, ΟΥ ἴδ κθὴ ΔΏΥΟΙΕ᾽ 5 ΡΓΟΡΟΥΥ, ΟΥ ἰαϊα νναβῖς 
δηοῦμ 5 ἰαπα ἢ ΥὙ εὖ, πανουῦῃ6 1685, ης ΤΉ Ρδη5 ἢᾶνα 
οοτὴ6 ἰπῖο ΟὟ σουηΐγ, ΔηΠα ἤᾶνα οαὐ ἀοννη {γε 65, πὰ 
μυγηεα ἀονη Ποιιβ65, δηα 56] Ζο ργόροϑυῖν δηα οδυ]α. 
1, ἐπεγεΐογα, γοὰ ἀο ποὺ δἰά 8, ψΠῸὺ ἃγα 50 τηδηΐ- 
[Ἐϑ}]γ ψγοηροά, ψΨ}}}} γοὰὺ ποῖ βυγεὶν 06 δοίϊηρ ἴῃ 
γἱοαὐίοη οὗἩ γουν οαὐμβῦ ΤἤΘΥ ψοῦα ὕΠ6 βᾶπὴα οὐ 8, 
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ταῦτα ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήθητε ὅρκων ὅπως πᾶσιν 
ὑμῖν πάντες ἡμεῖς ὀμόσαιμεν; ἐνταῦθα μέντοι οἱ 
᾿Αθηναῖοι ἐπεθορύβησαν ὡς ὀρθῶς τε καὶ δίκαια 
εἰρηκότος τοῦ Κλειτέλους. 

Ἐπὶ δὲ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς Φλειάσιος 
Ἁ 4 σ ’ὔ 4 Μ 3 “ ᾽ καὶ εἶπεν: “Ὅτε μέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ 

᾽ Ἁ ’ ’ ’ 

ἐκποδὼν γένοιντο Λακεδαιμόνιοι, ἐπὶ πρώτους 
ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι 
τοῦτο δῆλον εἶναι. τῶν γὰρ ἄλλων μόνους ἂν 
ὑμᾶς οἴονται ἐμποδὼν γενέσθαι τοῦ ἄρξαι αὐὖ- 

Ἁ ων ς ᾽ ᾽ Ψ Ν » ἃ τοὺς τῶν Ελλήνων. εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει, ἐγὼ μὲν 
οὐδὲν μᾶλλον Λακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγοῦμαι 
στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἢ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. τὸ 
γὰρ δυσμενεῖς ὄντας ὑμῖν Θηβαίους καὶ ὁμό- 
ρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσθαι τῶν “Ελλήνων 
πολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢἣ 
ς ’ ’ Ἁ 3 Ν ὁπότε πόρρω τοὺς ἀντιπάλους εἴχετε. συμφο- 
ρώτερόν γε μεντὰν ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν 
Φ»ν 3. [Ὰ] “, ΠῚ 3 

ᾧ ἔτι εἰσὶν οἱ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ ἀπολομένων 
[ον , 3 ᾽ 

αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς 
Θηβαίους. 

Εἰ δέ τινες φοβοῦνται μὴ ἐὰν νῦν ἀναφύ.- 
γωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔτε ποτὲ πράγματα 
παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμήθητε ὅτι οὐχ οὺς ἂν εὖ 
ἀλλ᾽ οὺὃς ἂν κακῶς τις ποιῇ φοβεῖσθαι δεῖ μή 
ποτε μέγα δυνασθῶσιν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ καὶ τάδε 
χρή, ὅτι κτᾶσθαι μέν τι ἀγαθὸν καὶ ἰδιώταις καὶ 

πόλεσι προσήκει, ὅταν ἐρρωμενέστατοι ὧσιν, ἵνα 
ἔχωσιν, ἐάν ποτ᾽ ἀδύνατοι γένωνται, ἐπικουρίαν 

[ο4 
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γοὺῦ Ταυοῖηρεῦ, ὑπαὶ γοὺ γουγβοῖνοβ ἴοοϊς οαγα ἴο 5870 κα. 
ἴᾶνε 4}} οὗ υ8 βγεδῦ ἴο 4}] οὗ γου. ὙΥπετγευροη 
ι[ε ΑἸΒεπίδηβ δῃουϊεα {πεῖν ἀρργοναὶ, βαγίηρ ὑπαὶ 
ΟἸεῖτε165 δα βρόκεὴη ἴἰο ἴῃς ροϊηΐ δπᾶ ἔλιτ]γ. 

ΤΏΘδη ΡγοοΪ65,4 Ρἢ] ϑδη, ἀγοόβο αἴζοὺ (]ο το] 65 δᾶ 
56] ἃ : ““Μεη οἵ Αἴπεηβ, ἰτ ἰβ οἴθαῦγ ἴο Ἄνογγομης, 1 
᾿παρίηῃς, ὑπαὶ γοὰ ἅττα ἴῃ6 ἤγϑι δραΐϊηδὶ Ποῖ ἐπα 
ΤΠοῦδηβ νου α τρδγοῦ ἐξ ὑπ 1Δοραδοιηοηΐδηβ ψΟΓ6 
σοῦ ουΐ οὗ ἴΠ6 νψγ ; ἔογ {πον ΠῚ ΠΚ {πᾶὶ γοὺ ἀγὰ {Π6 
ΟὨΪΥ͂ ΡΕΟρΡΙς ἰπ ὅτεεοα Ψ]ο ψου]ὰ βἰαπα ἰπ {πε ννᾺῪ 
οὗ {πεῖν Ὀεσογαΐηρ τυ] ογβ οὗ ἴῃς Οσθακβ. [Ε ἢϊς ἰς 50, 
Ι, ον τὺ ραγῖ, με]ίενε ὑπαὶ 1 γοὺ υπᾶάογίακα ἃ οδη)- 
ρδίρη, σοὺ ψουϊὰ ποῖ "»ὰ ρσίνίῃρ αδἰά ἴο ἴῃς 1,Δοεάβε- 
ΠΟηἾἶ8 8 50 ΤὩῈΠΓἢ ἃ5 ἴο ΥΟῸΓ ΟΥ̓ 86 ῖνθβ. ΕῸΣ ἴο 
δνε [6 ΤΏΡΑ Π5, ΨΠῃοῸ δα ὑπ ηα]ν ἴο γου δπάᾶ 
ἄν ε]1 ου ψοὺν ὑογάειβ, θδοοιης ἰοδάθυβ οὗ {Π6 στεοῖκϑ, 
νου ]α ᾿γονε τη οἢ τηογα στίθνουϑβ ἴο γου, 1 ὑπ ηκ, {Ππδῃ 
σ ἤδη γοὺ ἢδα γΟῸΓ δηϊαροηϊβίὶβ (ᾺΥ ἀν. Εὐτίπευ- 
ἸΏΟΓῈ, γοὰ ψΟυ]α δ᾽ γουγβεϊνθβ νὴ) τότε ρῥτγοῆι 1 
γοῦ 5Πμου]ὰ ἀο 80 ψῈΏ1]|6 ὕΠεγα ἃγα 511} ρβορὶὲ ψῇο 
νου] ἤρῃῦ Ομ γοιν 5146, ἔπδῃ 1Ε πεν 5ῃου]α ρου βἢ 
ἢγβί δηὰ γοὺὰ βδῃου]ᾶ με θὲ σοιῃρε]]εα ἴο δηΐοσ ὈΥῪ 
γοῦγβοϊν 5 ΠρΡΟοη ἃ ἀεοϊβῖνε ἐἴγαρρ]ε ψ Π ἢ} της ΤΊ ΘΌ Δ. 
“Νον ἴἢ δὴν δῖα ἔεαγίῃ] ὑΠπᾶΐ ἴῃ οαβθ6 {πῸ Γποεᾶδο- 

ἸΠΟηΐΔ 5 Ἔϑοᾶρα [Π|]15 ἰἰπηθ, ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ἀραΐῃ ἱπ {Π| 6 
ἔαϊυγε οδυ86 γοὺ ἴγουῦα, ἰΔκα ὑπουρηΐ οὗ τῃϊ5, ὑμαῖ 
ἴδ 5. ποῦ ὑῆοβα ψῇῃοτὰ οὴς Ὀαποῆϊο, θυ ὑΠο86 ψν ῃοῖα 
ὁπ6 ἰπ͵υταβ, οὗ ψῃομι οπς 85 ἴο ἔδαν {πδὶ ὑΠ6Ὺ τᾶν 
ΒΟ Ο6ἌΑΥ αὐἰαίη στγοαῖ ρόοννεσ. Απᾶ γου 5Πο0]4 ὕ6 ΔΓ 
ἴῃ τηἱπα τῃ]5 ᾿ἰκαν  βο, ὑΠδαὺ [Ὁ ἰς τηδαῖ θοῦ) ἔον ἰπᾶϊ- 
νἱάυ 415 πα ἴον βἰδῖεβ ἴο δοαυῖγε ἃ ροΟαΪΥ βἔογο ἰῃ 
[πὸ ἄαγβ θη ὑΠπδῪ ἅγὰ βἰγοηροβῦ, ἰπ ογάθν {Ππδῖ, τ 
06 ἀΑΥ ΠΟΥ Ὀδοοπηθ ρον 6 }}685, ὑΠΕΥ τδῪ ἄταν 
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τῶν προπεπονημένων. ὑμῖν δὲ νῦν ἐκ θεῶν τινος 
καιρὸς παραγεγένηται, ἐὰν δεομένοις βοηθήσητε 
Λακεδαιμονίοις, κτήσασθαι ̓  τούτους εἰς τὸν 
ἅπαντα χρόνον φίλους ἀπροφασίστους. καὶ γὰρ 
δὴ οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων νῦν ἂν εὖ 

“ε᾽Ωω6 » 2 9. νΝ " δὰ « 
παθεῖν υφ υμῶν" ἀλλ᾽ εἴσονται μὲν ταῦτα θεοὶ οἵ 

πάντα ὁρῶντες καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεί, συνεπίστανται 
δὲ τὰ γιγνόμενα οἵ τε σύμμαχοι καὶ οἱ πολέμιοι, 
πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἅπαντες  Ελληνές τε καὶ βάρ- 

βαροι. οὐδενὶ γὰρ τούτων ἀμελές. ὥστε εἰ κακοὶ 
φανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἄν ποτε ἔτι πρόθυμος εἰς 

3 Ἁ ’ ’ , Α φ δ . ᾽ Ἁ 

αὐτοὺς γένοιτο; ἐλπίξειν δὲ χρὴ ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς 
μᾶλλον ἢ κακοὺς αὐτοὺς γενήσεσθαι" εἰ γάρ τινες 
ἄλλοι, καὶ οὗτοι δοκοῦσι διατετελεκέναι ἐπαίνου 

μὲν ὀρεγόμενοι, αἰσχρῶν δὲ ἔργων ἀπεχόμενοι. 
πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήθητε καὶ τάδε. εἴ ποτε 
πάλιν ἔλθοι τῇ ᾿Ελλάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων, 
τίσιν ἂν μᾶλλον πιστεύσαιτε ἢ Λακεδαιμονίοις; 
τίνας δὲ ἂν παραστάτας ἥδιον τούτων ποιήσαισθε, 
φ ᾿ φ ᾽ 3 γέ Φ 

ὧν γε καὶ οἱ ταχθέντες ἐν Θερμοπύλαις ἅπαντες 
εἵλοντο μαχόμενοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῶντες 
4 ’ Ν ’ “-““ἕἝ,-Ὅ 4 ᾽’ ΄Ὼ 

ἐπεισφρέσθαι τὸν βάρβαρον τῇ ᾿Βλλάδι; πῶς 
οὖν οὐ δίκαιον ὧν τε ἕνεκα ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοὶ 
μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ὧν ἐλπὶς καὶ αὖθις γενέσθαι 
πᾶσαν προθυμίαν εἰς αὐτοὺς καὶ ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς 

παρέχεσθαι; 
᾿ὐ εἰον δὲ καὶ τῶν παρόντων συμμάχων αὐὖ- 

τοῖς! ἕνεκα προθυμίαν ἐνδείξασθαι. εὖ γὰρ 

Σ αὐτοῖς ΜΝ: [Κ6]. Ὀγδοϊκοῦ, 

τού 



Ϊ ΗἘΕῚΓΈΝΙΟΑ, ΡΝ]. ν. 409-44 

ΡΟΣ Π6Ι͂Γ ὈΓΟνΊΟου 5 ἰΑΡροΟυΥΒ ἴῸΓ δυσοουγ. 80. ἴο γοιι 870 μ.ο. 
Ἠδ5 Βον ὕεδη οἤεγεα ΟΥ̓ βουης ζοά 8ῃ ΟρρογίιτΥ, ἴῃ 

᾿ς φᾷδα γοὺ 14 ἴῃς 1 ,δοδαδειηοηΐδηβ ἴῃ ὑπαὶ πθ666, οὗ 
δοαυ τ ηρ ὕπο ΓῸΣ 41] {τὴς 85 ἔτ θη γν ῃο νψ1}} ρ] δα 
ΠΟ ἐχοῦβθβ. ΕἘῸγ [ἴ ἰ5 ποῦ ἴῃ ἴΠ6 ργεβεῆσα οὗ οἿΪγῃ ἃ 
ἴεν ἰΐϊηεββαϑ, 85 ἰ βθειὴβ ἴο τη6, ὑμαῦ ΠΕῈῪ ψου]α 
πον τοσαῖνε μθεποῆϊ δῇ γουγῦ παπάβ, υυῦ ἴῃς ροάβ ν}}} 
Κηονν οὗ {Π|5, γῃο 566 4}1 ὑπίησε Ροΐῃ ποὺ δηα ἴῸγ 
νου, δῃηα Ῥοῖδῃ γουγν 411165 8πα γοῦ" ΘΠ ΘΙΏΪ68 ΚΠΟΥ 
Αςο ν δὶ 15 ἰδκίηρ ρἷδσθ, δηὰ πε ν]οὶα ψνοῦἹα οὗ 
αγεοκς δη6 θδυυαυ δὴ ᾿οβϑί4ε8. ΕῸΣ ἴο ποης οὗ 
ἀῃόγὰ 41} 15 1 δ πγαΐζου οὗ ᾿παϊβδθγθησθ. ὙΠογαίογο, 
1 τῆς 1,Δοραδοιηοηίδηβ 5Που]α 5ῃονν ὑπδυηβεῖνεβ θ4868 
ἴῃ ἐπεὶν ἀδα] ρα ἢ γου,  ῃῸ ψου]ᾶά ἀνὲν δραΐῃ 
Ὀεσοταςα ἀενοῖεα ἴο ἐμεπὶ} Βιῖ 1 158 ἔδὶν ἴο ὄἜχρεοΐ 
ἰμαὶ ὕΠΕ6Ὺ Ψ1}] γόνα σοοα ταῦπον ὑμ8ὴ ὕᾶβ6 τη 6, ἔῸΓ 
1 ΔῸΥ ῬΘΟρΪΘ ἴῃ ἢἢ6 ψουἹα βϑϑῖὴ οομβίβίθ εν ἴο πᾶνε 
βιγίν ει ἴοΥ σοπηθπάἀδίϊου δηα ἴο ἢᾶνο δρείδ "δα ΤὙΌΠῚ 
ἀεςαβ οὗ 5Πδηια, Ὁ 15. ὑγταὶν ἴον. Βεϑβϑίθβ 41} 18, 
ἴ8Κὸ ὑδοιρσῃῖ οὗἩ ῃ6 [0] ον οοηϑίἀογαϊίοηβ Π{κ6- 
ννἷ56. [Ὁ δνεσ ἀραΐη ἀδηρον 5Πο0]α σοιηθ ἴο αγδθοα 
ἔγοταῃα ὑαγραυδη8, Ψῇ πὶ νου] γοι ὑγιιϑὺ τογα ἔῃ δη 
πε ,δοθαἀδεοιμοηΐδηβ"  Ποπὶ υνου]α γοι πιοσὸ σ᾽ δα]ν 
τ ΚΟ γΟΙ ΘΟΙΏΥΔ465 ἴπ {Π|6 γδη}κ5 ἔπδπ {Π686, Ψ Πο86 
σου θη, ροβίεα αὖ ΤΠ ορυ δα, οἤοθα Ἔν εσΥ 
τηδῃ ἴο ἀϊς ἢρ!ὐπρ γαῦμον Πδὴ ἴο ᾿ἶνα δηᾶ δαῃηὶν 
ἀπὸ Ῥαυραγίδ ἴο αγθοοορ ΤΠοτιοίογο, θοΐἢ δοδιιδο 
ΠΟΥ ρῥγοναα ὑβπϑηλβοῖνεβ γᾶν πλθῃ δ᾽ οὴρ ψἱΠ γοιι, 
δᾶ βεοδιβα ἔθεσε ἰδ ἢορς ὑπαὶ ὕΠῈγ νν}}} 80. ῥτονα 
ὑμαυβεῖναβ δρδαίη, 15 α ποῦ ΒΌΤΕΪΥ τὶρσῃῦ {πδ΄ του ἀπά 
να 4Π1|Κα 5]οι]ὰ βῇον 4}} σοοά-ν}}}] τΤονναγὰ ὑπ θῖὰ ἢ 
“0 ἰ5 4150 ψνουῦῃ νν}}1]16 ἴο 5ῆον {Ππ Τ,Δοο ἀδοπγοηΐδη8 

σοοά-νν}} ἔον Π16 βαϊκα οὗ ὑπ6 411165 γῆ. ἂῦὰ ργεβθηΐ 
νὴ ἢ ὑπο. ΕΣ 6 νψ 61] ἀβϑιινεά ὑπαὺ ὑΠο86 ψ]Ὸ 

107 
΄ 



{ὅ 

47 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ὦ Φ ΄ ’ Ν ’ὔ 

ἴστε ὅτι οἵπερ τούτοις πιστοὶ διαμένουσιν ἐν 

ταῖς συμφοραῖς, οὗτοι καὶ ὑμῖν αἰσχύνοιντ᾽ ἂν 
μὴ ἀποδιδόντες χάριτας. εἰ δὲ μικραὶ δοκοῦμεν 
πόλεις εἶναι αἱ τοῦ κινδύνον μετέχειν αὐτοῖς 
ἐθέλουσαι, ἐνθυμήθητε ὅτε ἐὰν ἡ ὑμετέρα πόλες 
προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ πόλεις ἐσόμεθα αἱ 

δι 3 ΄Ὁ 3 δὴ ’ φ ΨΝ ᾿} ΄ 

βοηθοῦσαι αὐτοῖς. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοε, 
’ ,Ὶ 9 ’ 3 ͵ 7 ΝΕ ’ 

πρόσθεν μὲν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλεν 
λ) 

ὅτι πάντας καὶ «τοὺς ἀδικουμένους καὶ τοὺς 
φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγοντας ἐπικουρίας 
Ν ,ὔ ὲ ζω δ᾽ 9 " » 3 ’ 3 Ῥ 

ἤκουον τυγχάνειν" νῦν οὔκεύ ἀκούω, ἀλλ, 
αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε’ τοὺς 
ὀνομαστοτάτους καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους 
φίλους αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους 

ζω δι ςζῳ.- . ἑ 

αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι. ὁρῶ δὲ καὶ Θηβαίους, οἱ 
’ 

τότε οὐκ ἔπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδί- 
σασθαι ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν περιιδεῖν ἀπο- 
λομένους τοὺς σώσαντας ὑμᾶς. 

Τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγόνων καλὸν λέ- 
γεται, ὅτε τοὺς ᾿Αργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ 
Καδμείᾳ οὐκ εἴασαν ἀτάφους γενέσθαι" ὑμῖν δὲ 
πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τοὺς ἔτι ξῶντας 
Λακεδαιμονίων μήτε ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι 
ἐάσαιτες. καλοῦ γε μὴν κἀκείνου ὄντος, ὅτε 

’ Ν ΙΝ θέ Ψ ὃ ’ Ἁ 

σχόντες τὴν ᾿υυρυσθέως ὕβῃιν διεσώσατε τοὺς 
« ’ ὃ Ὁ 3 Α 3 ’ ’ 

Ηρακλέους παῖδας, πῶς οὐ καὶ ἐκείνου τόδε 
“ 

κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τοὺς ἀρχηγέτας, ἀλλὰ καὶ 
ὅλην τὴν πόλιν περισώσαιτε; πάντων δὲ κάλ- 

1 ὅθο ὃ 385 αῦονο, δα ο». ποΐδ οχ ἰἰ!. 13. 

τοδ 



β τπιδὶπ αὶ τ} ἴο ἰπδῖὴ ἱπ ὑπεὶγ τη ἰδίου} 68 ἃΓΘ. 870 Β.ο. 
, ἴδε νεΕΥΎῪ τ Ὲῃ ψΠοῸ ψόουἹα θὲ δϑοῃδιηδα [{ {Πππὴηὴν ἀἱά 
᾿ς μοῦ τ8Κα ἄσδ τεαυϊία] ἴο γου. Απᾶ τ να ψΠ0 ἃγα 
ΜΠ ρ ἴο 5ιιᾶτα ἴἢ6 μευ χη ὕΠπαπὶ βεθ ἴο ὑὲ 
51Ὶ8}} βἴδίεβ, γεἤεοι ὑπδῖ 1 γοὺυγ βἴαϊε 5 δα ἴο ΟὐΓ 
ΠΏ ΡΟΓ, ψγὰὲ Ψ»Π0 δἱαὰ ὑπο 8}}4}} πὸ Ἰοῆρον 6 51:24] 
βἰαῖεβυ [Ι͂|Π ἔοσΟΥ ἀἄδγ5, δὴ οὗ Αἴπεδη5, 1 υβεὰ 
οὰὶ Ὠδδύβαυ ἴο δαχηῖγε [18 βίαϊε οὗ γουγβ, ἔου 1 
Ποδτὰά ὑμπδῦ 4}} ψῇῆο ψνεῦα ντοηρεα δπα 4}1} ψῆο ννδῦα 
[εατέι] βἈ6α ΠΙΠΠῈΥ ἔον τοΐαρσε, δηά Πογα ἔουπα δβϑἰβῦ- 
ΔΠ6 6; ποῦν 1 ΠΟ ἸΟΠΡΟΥ ἢδαγ, μαῦ νΊὮ ΤῊΥ οὐ ΕΥ̓68 
αἵ 118 τηοτηδηῦ 566 ἴδε [,Δοραδοιηοηΐδῃβ, ἴῃοβα τηοβὶ 
ἰδλιηωουβ 6, 8π6 {πα ὶνγ πηοϑῦ 10γ8] γι η 8 ἀρρεδγίηρς 
ἰπ γουν βἰδϊε δηᾶ ἴῃ {πεῖν ἴυγῃ γεαπδϑῦρ γοῦ ἴο 
δϑοϊδὺ ἵῃελ. [566 αἷ5ο ἴῃς Τ ορδης, νῃο ὑπο} 614 
ποῦ βυςςδεα ἱπ ρεγβυδαίηρ {πὲ Γιδοεαἀδοιποηΐδηβ ἴο 
δηβῖανα γου, πον τεᾳυδϑτίηρ γου ἴο α]ΐονν ἔποβε νγἢο 
βϑαγ οα γου ἴο ρογίβἢ. 
“1 ἰ5 ὕγυγ ἃ ποῦ]ς ἀεοα ὑπαὶ ἰ8 ἰο]ὰ οὐ γοὺγ 

δησαβίουβ, ἤθη ὑπὸ αἰὰ ποῖ βυθοῦ ὑποβα Αὐρῖνος 
νηο ἀϊεαά δὖ {πῸ Οδάμηδα ἴο ρὸ υῃραυγίοδα ;32 νΐ γου 
ψοῦ ἃ δομίονα ἃ Τ[ᾺΓ ὩΟΡ]ῈΥ ἀεορα 1 γου ἀἰα ποῖ 
βϑυ εν ἴποβε 1 δοεαἀδοιηομπίδηβ ὙΠῸ 5}}}} 1ἷνε δἰ 6 ὺ 
ἴο ἱποὺν ἰπβυὶϊῦ οὐ ἴο ρετίϑῃ. Απα ψ }}}]6Ὲ τΠᾶῇ ΟἾΠΘΓ 
ἀεεα ννᾶβ 4150 ποῦ ]θ, ἤδη γουὺ οἰ δοκοα [Ππ ᾿Π8ο]δῆοα 
οὗ Ἑυτγγεδίμευβ δηα ργεβεσνθα ἴῃς βοῃβ οὗ Ἠδγδοεβ, ὃ 
μου] ἰὉ ποῖ Βυγοὶγ ΡῈ δὴ δνεὴ ΠΟ ]6᾽ ΟοἿς 1 γοὺ 
βανοα ἔγοτῃ μευ βῃϊησ, ποῦ πλεγοὶν ἴἢς ἔουπάστϑ, 
η6 016 δἴδϊε δ8 6 }]}} Απα πο ]εϑὲ οὗ 41}1} ἀθεᾶϑ8 

5 Αἴξζονυ ὑπο ἀοίοθαῦ οὗ 6 ᾿ορθηάδυΥ οχρθαϊθομ οὗ [ἢθ 
““δνϑὴ δρδὶηϑῦ ΤΉΘΌΘΒ "ἢ ἰῦ γγχὰ8 ΟὨἿΚ ὑπ ἰηϊογνοηθίοη οὗ 89 
Αὐμποπΐδηα τ ἰοἢ ΘΟ 6]1Θα ὑπ6 ΤὨΘΌδἢΒ ὑο ρϑεγιϊῦ ὕπ6 ὈυΓ14] 
οὗ ὑπο ϑηθιν Β ἀθδά. 

8 ΤῊ βοῃβ οὗ Ἠδγδϑοΐοθ, αἀτγίνθη ἴγσοπι Ῥθὶοροημοθαϑ ὮΓ 
Ευγν βίου, ἰουπά ρῥγοὐθούοη διὰ δἰ δῦ Αἴ θη8. 

ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΡΜἹ. ν. 44--} 
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λιστον, εἰ ψήφῳ ἀκινδύνῳ σωσάντων ὑμᾶς τότε 
τῶν Λακεδαιμονίων, νῦν ὑμεῖς σὺν ὅπλοις τε καὶ 
διὰ κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. ὁπότε δὲ 

Ν ς “ 3 Υ͂ θ ε1Ὶ ’ 

καὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμεθα οἱ συναγορεύοντες βοη- 

θῆσαι ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, ἢ που ὑμῖν γε τοῖς 
ἔργῳ δυναμένοις βοηθῆσαι γενναῖα ἂν ταῦτα 
φανείη, εἰ πολλάκις καὶ φίλοι καὶ πολέμιοι 

[4 σὰ 

γενόμενοι Λακεδαιμονίοις μὴ ὧν ἐβλάβητε μᾶλλον 
ἢ ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν ἀδιοδοίητε 
αὐτοῖς μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ὑπὲρ πάσης τῆς “Ελλάδος, ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ὑπὲρ 
αὐτῆς ἐγένοντο. 

Μετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι, καὶ τῶν 
μὲν ἀντιλεγόντων οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψη- 

’ὔ Ν “ ’ ν. » ᾽ φίσαντο δὲ βοηθεῖν πανδημεί, καὶ ᾿Ιφικράτην 
Ν Ο 3 Ἁ δὲ νι ε ὰ )» ἡ Ἁ 

στρατηγὸν εἴλοντο. ἐπεὶ ὃὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο καὶ 
“ 3 2 ’ δὰ 

παρήγγειλεν ἐν ᾿Ακαδημείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολ- 
᾿λοὺς ἔφασαν προτέρους αὐτοῦ ᾿Ιφικράτους ἐξελ- 
θεῖν. ἐκ δὲ τούτου ἡγεῖτο μὲν ὁ ̓ Ιφικράτης, οἱ δ᾽ 
4 7 ’ 4 "δ ’) ΝΡ ς ’ ἠκολούθουν, νομίζοντες ἐπὶ καλὸν τι ἔργον ἡγή- 

, . » ᾿ ἢ ’ ͵ 7 
σεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ 
τίνας ἡμέρας, εὐθὺς μὲν ἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ 
πρῶτον ἔψεγον αὐτόν' ὡς δ᾽ ἐξήγαγέ ποτε, προ- 
θύμως μὲν ἠκολούθουν ὅποι ἡγοῖτο, προθύμως δ᾽, 

δ0 εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προσέβαλλον. τῶν δ᾽ 
ἐν τῇ Λακεδαίμονι “πολεμίων ᾿Αρκάδες. μὲν καὶ 
᾿Αργεῖοι καὶ ᾿Ηλεῖοε πολλοὶ ἀπεληλύθεσαν, ἅτε 
ὅμοροι οἰκοῦντες, οἱ μὲν ἄγοντες, οἱ δὲ φέροντες 

1 οἱ Μ88.: 1Κ9], Ὀγδοϊκϑῦβ, 

110 



ἨΕΒΓΓΈΝΙΟΑ, ΓΥἹ. ν. 4)-5ο 

ἰΐ, αἴτεν. ἴῃς Ϊ1,δοεαδοιηοηίδηβ βανεα γοὺ ὑπεη ὈΥ 8 870 κα. 
νοΐε, νοϊαὰ οὗ ἀδηρον, γοὺ 58}4]} δἱα ὑῃθπι πονν Ψ1} 
ἅτὴ5 8 πα δ΄ ἴπε τῇίβ οὗ γον ᾿ἷνεβι Αμραΐίῃ, ψ ει 
ΘγῈΠ Ψ6, ΨὙῆΟ ὈΥ ΜΟΙΑ ὑτρὲ γοῖ ἴο αἰά ὕγανα τθῃ, 
ἅτε ῥιουα οὗ ἀοίΐηρ 50, ἴὃ ψουἹὰ τηδηϊεϑιν ΡῈ 
ϑεΠΟΙΟῸΒ οὗ γου, Ψψ|0 ζὲ 80]6 ἴο δἰὰ Ὀγ δεῖ, 1ξ, δεν 
δεΐίῃρ, ΤΊ ΘΥ͂ ἰἰπη65 Ὀοῖ] ἔγίε πα β πα ἐπειηΐεβ οὗ {6 
[Δοεαδεοιηοηΐδηβ, γοῖ 5Βηου]α τες ]}}, ποῖ {Π6 ἤδττὰ γου 
ᾶανο βυβεγεα δ ὑΠποὶνρ πη 5, δυΐ ταῖῃον {πΠῸ ἕδνουτγς 
ΜΉΘ γοὺ Πᾶνα τοοοῖνοα, ἃπα 8ῃου]α γε ποὺ τῇ δῖ 
τεαυΐϊζαὶ, ποὺ ἱπ ὑε δ] ἢ οὗὨἨ γουγβεῖνεβ δίοπε, μυῦ 4150 

᾿ς ἴῃ ΘΔ] οΥ̓Ὀ 411] Οτεδοο, θδοδυδα ἰὼ ον Ὀ61}41 ἔπε ν 
᾿ μτογνδα {Πϑιβεῖνοβ Ὀγανα τηθῃ. 
Ι Αὔδεν {18 ἴῃ6 Αὐμδηΐδηβ ἀε] αταϊβα, ἀπα {116} 

μοῦ] ποῦ δπάμσσε ἴο ]Ἰἰϑῖεπ ἴο ἴποβε ψνῆο βροῖζκε οἡ 
[6 οἵου 8146, θυ νοϊεα ἴο ρὸ ἴο {πὰ δἱὰ οὗ τε 
[,οεἀδειηοηίδηβ ἴῃ [Ὁ}} ἔογοθ, δῃα οἤοβε Ιρῃϊογαῦθβ 
ἃ8 Κ,ΘΠΕΙΑΙ. Απαὰ ψῃδη 8 βδουίῆοεβ ἢδα ργονϑά 
[νοῦ γΑ Ὁ] 6 δηα ἢ δα ᾿ἰββιιθα ογάθὺβ ἴο [18 τηθῃ ἴο 
ἀπε ἴῃ {16 Ασδάθιηγ,; την, ἰδ 15 8814, υνεηῦ ὑΠΠῸΠΘΥ 
Διθδα οὗ Ιρῃϊογαΐθβ ἢἰπιβεὶ. Αὔὔον {1}8 ΙΡΗΪογαῖα5 
Ιεὰ 16 ΨΑὺ διῃα ὑδμοὺ ἔο]οννεα, θα] ον ὑπᾶὶ Πα 
μου] 16 δα [ἤδη ἴο βοηα ποῦ ]Ὲ δοῃϊθνοιηθηῖ. Απαὰ 
ψΏΘΩ, ΔΕΓΟ ἀτυϊνίηρ πη ΟοΥπε]ν, ἢς ἀ6᾽αγοα ὑμογα ἴον 
8016 ἀ4Υ8, ΠΕ αὖ ομοα θαρδῃ ἴο σϑηβαγα ἢ ΐΠὴ, ἔῸΓ 
ἴῃς ἤγϑϊ τίτης, ἕον ὑΠ15 ἀ6]δν ; ἔθη ἤθη ἢὸ δὺ ᾿ἰδηρ ι 
ἸηδγοῃΠοα ἴποηι ἔογίῃ, {ΠΥ Θαρονν [Ὁ] να ΛΈ νΟΥ 
᾽αῈ Ἰεα ἴΠε νύ, 8πα βαρεῖ αἰϊδοκεα Δ ΠΥ 5ἰγοηρῃο α 
ἁραίϊηδὺ νυν ἢ μα Ὀτουρσηῦ πεῖ. ΑΒ ἔον ὕΠ6 δβῆθηιν ἴῃ 
[,οοάδουλοι, τὴν ΔΙοδαϊδη8, Αὐρῖνοβ, ἀπα Ε]6 Δ 
μα φἸγοδαν ἀερατγίεα, ἱπαβιγιο ἢ 885 ὙΠΕΥ Ἰἰνεα Ἰι5ῖ 

) δ0ΙῸ85 πα ὈΟΓΩΘΓ, βοηα οὗ ἔπει Ἰεδαϊΐϊηρ' Δηα οὔΠ6ΥΒ 
! 

--- -“--.΄.-Ξ------Ἐ.-.-. ο-.-----ς--- ..--ν- 

Δ ςρ. τι. ἰὶ. 8. 
; 
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[κε 

ὅ τι ἡρπάκεσαν. οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ 
μὲν καὶ διὰ ποῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο ἐκ τῆς ν ΚΙ 
χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καθ᾽ 
ἡμέραν γιγνομένην, τὰ δέ, ὅτι σπανιώτερα τὰ 
ἐπιτήδεια ἦν: τὰ μὲν γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ δεήρ- 
παστο, τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέκαυτο' πρὸς 
δ᾽ ἔτι καὶ χειμὼν ἦν, ὥστ᾽ ἤδη πάντες ἀπιέναι 
ἐβούλοντος ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχώρουν ἐκ τῆς 
Λακεδαίμονος, οὕτω δὴ καὶ ὁ ᾿Ιφικράτης τοὺς 
᾿Αθηναίους ἀπῆγεν ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας εἰς Κόριν-- 
θον. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, οὐ 
ψέγω. ἐκεῖνα μέντοι ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ 
ἔπραξε, πάντα εὑρίσκω τὰ μὲν μάτην, τὰ δὲ καὶ 
ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὐτῷ. ἐπιχειρήσας μὲν 
γὰρ φυλάττειν ἐπὶ τῷ ᾿Ονείῳ, ὅπως μὴ δύναιντο 
οἱ Βοιωτοὶ ἀπελθεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύλα- 
κτον τὴν καλλίστην παρὰ Κεγχρειὰς πάροδον. 
μαθεῖν δὲ βουλόμενος εἰ παρεληλυθότες εἶεν οἱ 
Θηβαῖοι τὸ Ὄνειον ἔπεμψε σκοποὺς τούς τε 
᾿Αθηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. 
καίτοι ἰδεῖν μὲν οὐδὲν ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν 
ἱκανοί: εἰ δὲ δέοι ἀποχωρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς 
ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς καὶ ὁδοῦ εὐπόρουν τυχεῖν 
καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι. τὸ δὲ πολλούς 
τε προσάγειν καὶ ἥττονας τῶν ἐναντίων πῶς οὐ 
πολλὴ ἀφροσύνη; καὶ γὰρ δὴ ἅτε. ἐπὶ πολὺ 
παραταξάμενοι χωρίον οἱ ἱππεῖς διὰ τὸ πολλοὶ 
εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν 
χωρίων ἐπελάβοντο' ὥστε οὐκ ἐλάττους ἀπώ. 
λοντο εἴκοσιν ἱππέων. καὶ τότε μὲν οἱ Θηβαῖοι 
ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλθον. 
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οσαττυίηρ γνμαὺ ὑΠδῪ Πδα τάκαπ 85 ρ]πᾶάθσ. Οὐ ἐπε 310 κα. 
οἶμον Πδηᾶ, ἴῃ6 ΤΏ ΘΔ 5 δΔπα ἢΠ6 γοϑὺ ννοῦα αἰ Θβίγοῦ5 
οὗ ἀεραγίϊηρ ἴγοτα ὑπ6 σου μ γΥ, ΡΑΓΌΥ ἴοῦ ἢ 6 νῦν 
Τεᾶβοῦ ὑπᾶὺ ποὺ δᾶνν {πΠ6]Ρ ΔΙ γονὴν ΟΔ}]}Υ 
50} 16 Ὑ, ΔΠ6.} ὈΑΥΓΥ θεσδιιδα ὈΥΟν 5105 γΟΓῈ Βοδ 6, 
[ῃὴ6 ΒυρΡρΡΙῪ Πανίηρ ὕδεη ἰῃ ρᾶγ υι8εα τρ οΥ 5ἴοϊεη 
ΑΥΘΥ, ἴπ ρᾶγΐ νναβίθα οὐ θυ γηδα ἀρ; Ὀεδία 65, Ὁ νν8 
ἱηἴΟΥ, 80 ὑμαῦ Ὀγ {}}}58 ὑ1ηγ6 4}1 ΑἸ κα ννδηϊεα ἴο ν]τἢ- 
ἄγανν. απ, δοοογαϊηρὶν, ὑΠ6Υ ρῥγοοθε δα’ ἴο γεϊίγα 
ἔγουη [1,δοδάδειμοῃ, ὑμδῃ, οὗ σουΐβε, [ρ]οταῦθβ {Κὸ- 
186 μῥιοοεεαςδα ἴο ᾿φδα ὕδεὶς [Π6ὲ Αὐπεηΐδηβ ἤοτω 
Ατοδαϊα ἴο Οουπηΐῃ. Νον 1 πᾶν τὸ ἔδυ] ἴο ἢμπὰα 
ΜἾΓ ΔῺΥ βΚοΟά ρσΘΠΕΓΑ]Β810Ρ 6 ΤΏΔῪ ἢᾶνο 5Βῃον ἢ ΟἹ Δ ΠΥ 
οὔ μοὺ οσοσδϑίοῃ ; ὑαῖ 85 ἡεραγβ 41} ἢ]58 δοϊϊοῃϑ δ ὑπμδῖ 
ἴἰπλο, 1 ἤπα ὑῃϑ ἴο αν Ὅδθη εἰσ ον ἐᾺΕ]6 οὐ ἰη- 
ἐχρεάϊεπῖ. Εὸν ψῃ}Ὲ 6 ἀπάεδγῖοοῖς ἴο Κααρ ρυδτά 
αἴ Οπδυ 80 ὑπᾶὺ {πε ΤΏΡ Δἢ8 βῃου]α ποὺ Ὀὲ δὶς 
ἴο σεῦ ὕδοὶς ἤογηθ, ἢς 16 ἀπρυδγαάεα ἴΠ6 Ῥαβϑὺ ρ858, 
Ψ ΉΟἢ δα ρᾶβὺ Οδηοῆγοδθ. Απα ψῆθη ἢς ννδηϊθα 
ἴο πᾶ οὖ νεῖμεν ὑπ ΤΙεῦδπη8 Πδα ρᾶ5βεα Οπεύτη, 
ἢς δϑηΐ 85 βοοιΐβ 41} ὑῃΠ6 Πογβεηθῃ ὑοὶῃ οὗ {ῃ6 
ΑἸΠΘ δὴ δηα οὗ ἴπΠ6 ΟοΥπἰ απ8. Απά γεῖ ἃ ἴεν 
ἤδη νου α αν ὕὈδαη αὐυϊΐα ἃ5 εἰποϊθηῦ ἴῸΓ βϑαίηρ 
ἃ5 ἴΠ6 ΤΔηΥ; Ψ 1116 ἢ νασα ΠΘΟΘβΒΑΥΥ ἴο Γαϊτε, 
ἰς ψουϊά ΡῈ το δδρίθν ἔου ὑπ6 ἔδενν {μη ἴον {π6 
δὴν ὑοΐῃ ἴο πα δὴ δϑϑὺ τοιΐα δῃᾷ ἴο γεϊϊζγτα δἱ 
{ποῖν Ἰείβασγαε. Βαΐ ἴο εἰωρίου ἃ ἴοτοες ὑμαῦ ννὰβ πὰ- 
ΤΠ ΘΙΌΠΒ Δη4 51}} ᾿π θείου ἴο ὑΠ6 ΘΏΘΙΩΥ --ῦνα8 [Π15 ποῖ 
ΒΌΓΕΙΥ ὑπ Ππεῖρηῦ οὗἨὨ [Ο]ν ΕῸΣ ἰμδβιιοῖ 88 ἴΠ6 
Βογβεθη δχίεπαεα {Πεὶν ᾿ΐηθ ονεῦ ἃ ἰδύρα 5ρ8ς6 με- 
οδιβε ὕΠΕΥ ψνετα ἃ ἰαῦρὲ ἔογοθ, ν ἤδη ἰδ ννγ88 ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ 
ἴο ταῖζχα ΠΕ Υ ἐποοιηζεογεα ἃ ἰᾶῦραὲ πααθρ εν οὗ αἰ ἤου 
ὈΪδς68, 80 ὑμαῖ πὸ ἕδνεν ὕπδη ὑναπὶν Πουβθηθη Ἰοβί 

᾿Π4Π6ὴν ᾿ἰνθ8. Αἱ ἐμαὶ {ἰπηθ, {πθὰ, ὑπὸ ΤΠ ρα η5 γεϊαγμδα 
Ποῖα δ ἃ5 ἴπεγ Ρ]θα56α, νι 
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Ι. Τῷ δ᾽ ὑστέρῳ ἔτει Λακεδαιμονίων καὶ τῶν 

συμμάχων πρέσβεις ἦλθον αὐτοκράτορες ᾿ΑΘθή- 
[2 Φὦῶ΄ ς ’ 

ναζε, βουλευσόμενοι καθ᾽ ὅ τε ἡ συμμαχία Λακε- 
δαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις ἔσοιτο. λεγόντων δὲ 

πολλῶν μὲν ξένων, πολλῶν δὲ ᾿Αθηναίων, ὡς δέοι 

ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις τὴν συμμαχίαν εἶναι, 
Προκλῆς Φλειάσιος εἶπε τόνδε τὸν λόγον. 

4 ’ 4φ Ψ φ Νὰ Ε Φ σε Επείπερ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀγαθὸν ὑμῖν 
ἔδοξεν εἶναι Λακεδαιμονίους φίλους ποιεῖσθαι, 

δοκεῖ μοι χρῆναι τοῦτο σκοπεῖν, ὅπως ἡ φιλία ὅτι 
πλεῖστον χρόνον συμμενεῖ. ἐὰν οὖν ἡ ἑκατέροις 

μάλίστα συνοίσει, ταύτῃ καὶ τὰς συνθήκας ποιη- 

σώμεθα, οὕτω κατά γε τὸ εἰκὸς μάλιστα συμμέ- 

νοιεν ἄν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα σχεδόν τι συνωμολό- 

γηται, περὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας νῦν ἡ σκέψις. τῇ 
Ν 4 ΝᾺ », φ Ν 

μὲν οὖν βουλῇ προβεβούλευται ὑμετέραν μὲν 
εἶναι τὴν κατὰ θάλατταν, Λακεδαιμονίων δὲ τὴν 
κατὰ γῆν. ἐμοὶ δὲ καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ 
ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον γνώμῃ ἢ ἢ θείᾳ φύσει τε καὶ 

’ Ι ζω ᾿ Ἁ ες Ι Νν 

τύχῃ διωρίσθαι. πρῶτον μὲν γὰρ τόπον ἔχετε 
κάλλιστα πεφυκότα πρὸς τοῦτο. πλεῖσται γὰρ 
πόλεις τῶν δεομένων τῆς θαλάττης περὶ τὴν ὑμε- 

ἃ Ἰηδοῦθα γ [Χ6]., Το] ον ἱης ΡΙΌΥ ρο 8. 

ιτό 
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Ι. ἵν ὑΠε ΓΟ] ον ης γεδν δηλ) ββδάοῦβ οἵ πε 1.866- 869 ας. 
ἀδθιιομίϑηβ πα {Π|6ῖν 411165, συ ἢ [111] ρον εῦθ, οδπη6 
ἴο ΑΙΒδἢ5 ἴο ἴδΚα σοι 56] 85 ἴο νν δῦ βῃου]ᾶ 1)γὲ ὑδε 
ἴογτὴβ οὗὨ ὑπε ἃ]]Ἰδῆσος θεΐννεθη πε 1,Δοεαδοιηοη 5 
8η64 {πε Αὐμεπίδηθ. Απα νψ}}}]6 δὴν [γε βρη β δηᾶ 
ἸΏΔΗΥ ΑὐΠΘΠΐΔη8 5414 ὑΠδῇ ἴῃς 4}Π|δᾶῆοὲ οὐ ρ]ῦ ἴο θὲ οἡ 
ἴοστὴβ οὗ {]] δαυλὶ γ, Ῥγοςϊες {Π6 Ρ] βίη τηδάθ 
116 ΤΟ] ον ΒΡΕςοἢ : 
“Μδη οὗ Αἴδδηβ, βίπος γοῦ να ἀεοϊάεα ἐπαῦ ἰἱ 

ἰς ἃ βοοάᾶ {πίηρ ἴο τπᾶκε {πε 1ἀοεαἀδειηοηΐδηβ γοιιν 
[τεηαβ, 10 βθειὴβ ἴο τὴς ἰΠπδῦ γοὺ οὐρῃῖ ἴο οοῃδίεν 
1ῃ18 Ροϊπῦ, μον ὑπ6 ἔποπα βῃῖρ ἰ5 ἴο ἐπάμσγα ἴον {116 
Ἰοηρεβὲ ροββίθ]α ἔἶπμθ. Νον ἰδ 18 ΟἹ] ὈΥ πιακίηρ 
ἰῃς οοιηρδοῖ οἢ 800 ἢ ἰθιτηβ 85 1] ὕε πιοβὺ δά- 
νδηϊδρθοιβ ἴο 680}} ρᾶγὺν ὑπαῦ ννὲ σδῃ ὄχρϑοῖ ἰΐ ἴο 
με, ἴπ 411 ρῥγό αὈ ]γ, τηοϑῦ ἐπάυτίησ. Ὑπε οὐπεῦ 
Ροϊηϊβ, ὕπεπ, αν δε ρῥτγεϊζν ψν6}}] ἀργεξα ὑὕροῃ, 
Ὀυῦ τπ6 αυεδιίϊοη οὗ Π6 ᾿εδάθυβῃϊρ ἰ8 δ ριθβαηὶ 
ὑπο αἰδουβδοίοη. Νον Ὁ Πᾶ5 Ὀδ6ὴ ΡῥΙΌΡοβαα Ὦγ 
γοῦ ϑαμπδῖς ὑπαὶ {Π|6 Ἰεδευβηϊρ ὈΥ 868 5}4}1] θε]οηρ; 
ἴο γου, δηα ἐπε ᾿θδά θυ ὈΥ Ἰαπα ἴο {πε [,δοοῆδο- 
το ΐἶ8η5. Αμπᾶ [, ἴοο, {Ππἰπὶς τῃδὶ {Π|15 αἀἰσ πος οἢ ἰς 
βμβαΞε6, ποῖ 50 τηοἷ Ροη υδπ Ἰπαρτηθηῦ 45. ὌΡΟῺ 
αἰνίπα διτδηροιηθηΐ Δηα ογήδτῖπρ. [Ι͂ἢ τἢ6 ἢγϑι ρΐδοεα, 
γοι Πᾶνα ἃ ροβίτοὴ τηοϑὺ Ἂχοθὶ ον δαρϑρίεα Ὀγ 
παΐαγα ΤῸΥ ΒΌΡΥΓΘΙΏΔΟΥ ὈΥ 568. ΕῸΙ χοϑύ οὗ ἴῃ 5ἴαϊας 
ψΠσἢ ἀγα ἀδρεμπαάθηῦ ὑροὰ {πε β8εὰ δῖα οἰζυδίθα 
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τέραν πόλιν οἰκοῦσι, καὶ αὗται πᾶσαι ἀσθενέ- 
στεραι τῆς ὑμετέρας. πρὸς τούτοις δὲ λεμένας 
ἔχετε, ὧν ἄνευ οὐχ οἷόν τε ναυτικῇ δυνάμει χρῆ- 
σθαι. ἔτι δὲ τριήρεις κέκτησθε πολλάς, καὶ πά- 

ς .ο 3 » ᾽ “ . ᾿ τρίον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐπικτᾶσθαι. ἀλλὰ μὴν 

τάς γε τέχνας τὰς περὶ ταῦτα πάσας οἰκείας 
ἔχετε. καὶ μὴν ἐμπειρίᾳ γε πολὺ προέχετε τῶν 
ἄλλων περὶ τὰ ναυτικά ὁ γὰρ βίος τοῖς πλείστοις 
ὑμῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης: ὥστε τῶν ἰδίων ἐπιμε- 
λόμενοι ἅμα καὶ τῶν κατὰ θάλατταν ἀγώνων 
ἔμπειροι γίγνεσθε. ὄτι δὲ καὶ τόδε. οὐδαμόθεν 
ΓᾺ ᾽ ς ἢ) 4 Τὰ Ἁ 4 

ἂν τριήρεις πλείους ἁθρόαι ἐκπλεύσειαν ἢ παρ 
ὑμῶν. ἔστι δὲ τοῦτο οὐκ ἐλάχιστον πρὸς ἡγε- ἩΡε ον, 
μονίαν: πρὸς γὰρ τὸ πρῶτον ἰσχυρὸν γενόμενον 
ἥδιστα πάντες συλλέγονται. ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν 
θεῶν δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τούτῳ. πλείστους 
γὰρ καὶ μεγίστους ἀγῶνας ἠγωνισμένοι κατὰ 

Ἁ Κ΄ 

θάλατταν ἐλάχιστα μὲν ἀποτετυχήκατε, πλεῖστα 
δὲ κατωρθώκατε. εἰκὸς οὖν καὶ τοὺς συμμάχους 

323. ς -“ Ω᾿ ’ “-“ ’, 

μεθ᾽ ὑμῶν ἂν ἥδιστα τούτου τοῦ κινδύνου μετέ- 
χειν. ὡς δὲ δὴ καὶ ἀναγκαία καὶ προσήκουσα 
 » [4 « 3 ’ 3 δὰ 4 7 

ὑμῖν αὕτη ἡ ἐπιμέλεια ἐκ τῶνδε ἐνθυμήθητε: 
. ’ φ “Ἅ 9 ’ Ἁ 

Λακεδαιμόνιοι ὑμῖν ἐπολέμουν ποτὲ πολλὰ ἔτη, 
ἃ “ “ ΄ Α 

καὶ κρατοῦντες τῆς χώρας οὐδὲν προύκοπτον εἰς 
τὸ ἀπολέσαι ὑμᾶς. ἐπεὶ δ᾽ ὁ θεὸς ἔδωκέ ποτε 

᾽ 4 Ν ΄ 2 Ἂ ΣΔ4.λ ς "» αὐτοῖς ατὰ θάλατταν ἐπικρατῆσαι, εὐθὺς ὑπ: 
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τουπμα δουϊ γουγ 5ἰδῖθ, δὰ ὑπαν γα ἃ}} εα ῦ ὕΠ8Ὲ 869 κα. 
γουγ5Β. ἔπ δααϊθοη ἴο {{||8, γοι ἢᾶνὸ Βαυουτα, νυ 10}}- 
ουῦὐ ψΨΏΙΘΏ ἰζ ἰ5 ποὺ ρμοβϑβϑί]α ἴο Θδῃ)ΟΥ πᾶν] ρον νυ. 
ΕΟΣ Πδττώοσα, γοῖ ΔΙΤΕΔαγ ροβ5655 ΠΊΔΗΥ ὑγ ΓΈ 65, ἀηα 
ἰ 5. 4 ὑτδαϊτίοπαὶ ρο] ον οὗ γουῦβ ἴο Κεερ δϑαΐηρς 
3105. Ὗου Ἰ᾿ἰΚονν 186 ροβ56 855 ἃ5 ῬΕΟΌ ΔΥΪΥ γοὺῦ οὐ η 
41 ἴῃς αὐἰβ δηά ογδῆβς ψῃϊοῆ ἢν ἴο Ὧο ν᾽] ῇ 
5ῃη]05σ. Αμραΐῃ, γοὺ ἅτε ΤᾺ βιιρεγίου ἴο οὔμεῖ τθῃ 
πη δχροσγίεποα οὗ παυζίοδὶ δῇαϊγβ, ἴῸΥ τηοβὶ οὗ γου 
ξεῖ γουτγ ᾿νε] ποοα ἔγοτα [ἢ6 8568; ἤδθηςθ, ψ ἢ 1] αἷ- 
ἰεπαϊωνρ ἴο γοῦν ὑγῖναΐα ΘΟ ΠΟΘΤΙΒ, γΟὺ ΔΥ6 8150 δὖ 1116 
βϑᾶτη θα της Καὶ πἰηρ Ἔχρευίθησςα ἴῸΓ Ἐποουπίευβ ὈΥ 568. 
Ηδφτα ἰβ Ὁποῖποῦ ροϊηΐ α]50: ὑπεγα 18. πὸ ροῦΐ ἔγοιη 
ν ἸςἮ ταογα ὑγίγοιςεβ οδη 881} ἔοσὶ ἢ δ οπα {πη ὑπ δη 
ἴτοτω γοῦν οεἰἶγ, Απά {ῃϊ5 15 ἃ πηαΐϊοσ οὗ πο 5] σῃϊ 
ἰτηρογΐδηςς ψἹἢ τεΐεσεηος ἴο ᾿εδα ουβῃΐρ, ἴον 41} τηξῃ 
ἴονε Ὀεβὶ ἴο Ἰοἷῃ ἔοτεοες ψ τ {Π6 ρόννεῦ νι οἢ 18 ἢγϑὶ 
ἴο 5ον 1.561} βἴτοηρν. ΕὐΥλπουτωοῦα, ἰὑ Πᾶ5 α]80 ὕεεῃ 
ὡτατῖϊεα γοι ὈΥ ἴῃς ρσοαβ ἴο α ϑι σοα 550] ἴῃ {15 
Ρυτγϑβυϊ. ΕῸΥ ψ ἢ 116 γοὺ πᾶνε δηραρεά ἴῃ ΝΕΤῪ ΤΩΔΗΥ 
ΔΩ νΕΥῪ ρτεδῖ οουηραῖβ ὈΥ 868, γοιι ἤᾶνα τηϑὺ νψ τῇ 
8Π ἜΧΟΘΘαΪΠΡῚΥ 5128}} Πα 6 Γ οὗἁ μηϊδίοτζυ πε5 δπα ἤᾶνε 
δΔοῃίενεα δὴ Ἐχοθθαϊρὶν ἰαῦρα πιπΏ6Υ Οὗ βυυσοαββ868. 
ἸΤΠοτγοίογε ἰἴ 15 ΚΟ Ιγ ὑπᾶῦ {Π6 4|1165 ψου]ὰ ΠΚο. θεϑὺ 
ἴο 8.ᾶγὰ ἰῇ δος ἢ ρους ἢ ὑπῸν ψΈΓῈ ὑπ. γΟΌΓ 
Ἰεδάευβῃὶρ. Απά ὑπαὶ {198 ἀενούίϊοη ἴο ἴῃς 868 ἴδ 
ἱπάεεα Ροΐ) πεοαββατῪ δα ῥτοροῦ ἴῸΓ γου, γοῦ πλυϑὶ 
σοποϊυᾶςα ἔοι ἴῃς ἐο]] νης ἰδοῦ: ἴΠ6 1,αοεαἀδειηο- 
πἶδη5 Οὔδ6 Ιη846 ὙγᾺΓ ἘΡΟῚ ὙΟῚ ἴῸΓ ΠΊΔΗΥ γεδγβ,; δηα 
ἱΒουρἢ τηδϑῖειβ οὗ γοῦν Ἰαπα οοὐ]α τηδῖκα ΠΟ ριορτα 88 
ἰονγασὰ ἀεβίγογίπρ γου. Βυὺ ψΠΘη δὲ Ἰδηρσὶῃ {πε 
ἀείςΥ ρταηϊεα {πεῖ ἴο ψίῃ πε τηδϑίθτΥ ὈΥ̓ 5688, 

1. 76 τοίϑγθηοα ἰβ ἰο ὑῃ8 Ῥϑὶοροπηθβίδη αν, ν ΐοῖ 88 
ἱἑογιηϊπαῖθα Ὁ ὑπ οἀρύυγο οὗ ὑμὸ Αὐμπθῃΐδη ἔθεῦ Ὀγ ὑπὸ 
1,δοοἀδοπιοπίδηδβ δῦ ΑἜροβρούδεηι ({] εἰ. ττ. 1. 20- 39). 
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ἐκείνοις παντελῶς ἐγένεσθε. οὐκοῦν εὔδηλον ἐν 
τούτοις ἐστὶν ὅτι ἐκ τῆς θαλάττης ἅπασα ὑμῖν 
ἤρτηται σωτηρία. οὕτως οὖν πεφυκότων πῶς ἂν 
ἔχοι καλῶς ὑμῖν Λακεδαιμονίοις ἐπιτρέψαι κατὰ 
θάλατταν ἡγεῖσθαι, οὗ πρῶτον μὲν καὶ αὐτοὶ 
ὁμολογοῦσιν ἀπειρότεροι ὑμῶν τούτου τοῦ ἔργου 

. 4 Υ̓ » νι Ψ ς:» ,᾿ 2 
εὐναΐϊ, ΕἐΠΕεΕΙΤα, ὃ ου πέρι Τῶν ἰισῶὼν ὁ κίνδυνός Εστιν 

ἐν τοῖς κατὰ θάλατταν ἀγῶσιν, ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν 
περὶ τῶν ἐν ταῖς τριήρεσι μόνον ἀνθρώπων, ὑμῖν 
δὲ καὶ περὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ ὅλης τῆς 
πόλεως; 

Τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα οὕτως ἔχει: τὰ δὲ δὴ 
τῶν Λακεδαιμονίων ἐπισκέψασθε. πρῶτον μὲν 
γὰρ οἰκοῦσιν ἐν μεσογαίᾳ: ὥστε τῆς γῆς κρα- 
τοῦντες καὶ εἰ θαλάττης εἴργοιντο, δύναιντ᾽ ἂν 
καλῶς διαζῆν. ἐγνωκότες οὖν καὶ οὗτοι ταῦτα 
εὐθὺς ἐκ παίδων πρὸς τὸν κατὰ γῆν πόλεμον τὴν 
ἄσκησιν ποιοῦνται. καὶ τὸ πλείστου δὲ ἄξιον, τὸ 
πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσιν, οὗτοι μὲν κράτιστοι 
κατὰ γῆν, ὑμεῖς δὲ κατὰ θάλατταν. ἔπειτα δὲ 
ὥσπερ ὑμεῖς ναυτικῷ, οὕτως αὖ ἐκεῖνοι κατὰ γῆν 
πλεῖστοι καὶ τἀχιστ᾽ ἂν ἐξέλθοιεν' ὥστε πρὸς 
τούτους αὖ κατὰ γῆν εἰκὸς τοὺς συμμάχους 
εὐθαρσεστάτους προσιέναι. ἔτι δὲ καὶ ὁ δὺς 
δέδωκεν, ὥσπερ ὑμῖν κατὰ θάλατταν εὐτυχεῖν, 
οὕτως ἐκείνοις κατὰ γῆν' πλείστους γὰρ αὖ οὗτοι 
ἀγῶνας ἐν τῇ γῇ ἠγωνισμένοι ἐλάχιστα μὲν 
ἐσφαλμένοι εἰσί, πλεῖστα δὲ κατωρθωκότες. ὡς 
δὲ καὶ ἀναγκαία οὐδὲν ἧττον τούτοις ἡ κατὰ γῆν 
ἐπιμέλεια ἢ ὑμῖν ἡ κατὰ θάλατταν ἐκ τῶν ἔργων 

1 κατὰ γῆν ἰηβογύοα ὈΥ ἴζ6]., ΟΠ] ον ίηρ Ηαγίμηλη. 
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βίγα σῦν γοὺ [6]] οοιηρ] οἴου υηᾶον ὑπαῖνγ ρον οΥ, 860 πο. 
Ἴπ ὕπεβε οεἰτουτηδίδησασβ, ὑπογαΐοσα, 1 18 ρ]αίῃ ἴο Ὀ6 
866 ὑπαὶ 411] γοὺνῦ βαΐεϊυγ ἀδρεπαὰβ ὑροὸρ ὑπε 568. 

ε Βυο6ἢ, Π6π, θείη ἴῃς 5βἰζυδίῦϊοη οτἀδίηεα ΟΥὮ πδίιγα, 
ἢονν σουἹὰ γοὰὺ ὲ οοπΐδθην ἴο αδἱϊονν ὑῃς [1,δοεάδο- 
᾿ηοηΐϑ5 ἴο θ6 Ἰεδάευο ὈΥ 568,  ῃ  , ἴῃ ἴῃς ἤγϑί ρ]δος, 
ἴδεν ὉΠοιηβεῖνε8 δατηϊ {Ππαὺ ὕΠΕΥ γα 1685 Ἔχρεσ εποδα 
ἴδῃ γοὺ ἃγτ6 ἱπ ὑῃϊ158 νγοῦῖς, δηα θη, ἴῃ {116 βεσομπά 
Ρἶαςς, {ΠῸῆ ὺ7 ἀο ποὺ γἱϑὶκ 85 τη οἢ 88 γουῦ Ἃο ἰῃ οοπιεϑὶβ 
Ὀγ 568, θυὺ πλεγεὶγ [ἢ ς Ρεορὶς οα Ὀοδτια [Π6Ὸ ὑγὶγεηθ8, 
γῇ ογθδ5 γοῖι σβα νῖνες δα ἢ] γε δηᾶ {Πδ δηϊίτα 
δίδαϊα. 
“ΤΉ Ϊ5 15. ἴΠς δἰυαδίομ οα γοῦν 5146 ; σοηβι Ἔν πον 

ῃαὶ οὗ [Ππ 1, δοθαδϑιηομίδηβ. ΕἸΓδΟν, ΠΥ αν 6 }} ἰῃ 
ἴῃ6 1ηὐουῖοῦ ; ἤθποα, 580 ἰοηρ 85 ΠΕΥ ἃγ6 πιδδῖοτβ οὗ 
ἴπε Ἰδηᾶ, ὑΒ6Υ οδῃ ]εδα ἃ οοτηΐογίδθ]ε Ἔχίβίεποθ ὄν 6 ἢ 
1 ΠΟῪ δύα βῃυΐ οὔ ἔγοπι {Π6 5θ68. ὙΠογεΐογο, το] ζίηρ 
τ}15 ἕδοῦ ὑπαιηβεῖνοβ, ΠΟΥ ΟΔΙΤῪ Οἢ {πεὶγ ἰγαϊηίηρ 
ἔτουα ὑπ εὶν νΘΥῪ Ρουποοῦ ν] ἃ νῖενν ἴο νγᾶῦ ὈΥζ ἰδπά. 
ΕΟ οστήοσο, ἴη ὑπαῦ νῃ οἢ 15 οὗ ὑΠ6 ρσγεδίθϑι ἴτὰ- 
Ροτΐδπος, οὔεάϊθηος ἴο {πδὶγ σομηδηάείβ, ΓΠΕΥ τα 
μεδῖ ὈΥ ᾿ἰδηάᾶ, 85 γοὺῦ δῖα ὈΥ 868. Αραίῃ, [Π6Ὺ οἡ 
{Πεἱν 5'4θ σδὴ βεὺ ἔοτί ἢ ὈΥῪ Ἰδπα, ἃ5 γὸμβ σὴ ψἱ ἢ ἃ 
βεεῖ, ἰπ ργοαϊδδὶ πα πλ}6ῦ5 δηα ἢ στεαϊαϑὶ βρεϑα ; 
ἐπεγεΐοσε ἰδ ἰβ ἴο ὑπεῖὰ ἰπ ἴυγῃ ὑπαὺ {ἢ 6 δυπΐ65 
οὗ ῃ6 411Π165 νουἹαὰ μὲ 1{|πε]ν ἴο δἰΐδοἢῃ ὑμοιηβεῖνοβ 
ψὶἢ στγεαῖοδι σοηἤάσθηοθ. Βεβίάεβ, ἴς “εἰ Πᾶς 
σταηϊεα, 85 ἴο γοὰ βι.06 685 ὈΥ 568, 580 ἴο ἢ πὶ βοοαϑ5 
ὈΥ Ἰαπά ; ἔον ψ ῃ}]6 ΠΕ οἡ {Π|εἰν 846 μάνα εηραρβϑά 
Ϊἴῃ ΝΘΙῪ ἸΏΔΗΥ ΟΟΙ αΐβ Οἡ π6 ᾿ἰδηα, {πδῪ ἢᾶνα ἰη- 
οὐγεα Δῃ ΘΧΟΘΘα ΡΥ 510184}} πυτα ογ οὗ ἤεξεαῖβ, δηάᾶ 
αν ψΟἢ ἂἃπ ἜΧΟ ΕΟ ΡΥ ἰᾶτρα πυμῖρον οὗ νἱοἴοΥ 65. 
Απᾶ {παῖ ὑΠ15 ἀδνοίίοη ἴο {Ππ6 Δα 15 ΠΟ 1655 ποθ ββαυν 
ἴον {6 πὶ {Πππ ἀδνοίίοη ἴο [Π 6 568 [Ὁ γοῖ, ΟΠ6 ΤηᾶγῪ . 
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ἔξεστι γιγνώσκειν. ὑμεῖς γὰρ τούτοις πολλὰ ἔτη 
πολεμοῦντες καὶ πολλάκις καταναυμαχοῦντες οὐ- 
δὲν προὔργου ἐποιεῖτε πρὸς τὸ τούτους καταπολε- 
μῆσαι. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἡττήθησαν ἐν τῇ γῇ, εὐθὺς 
καὶ περὶ παίδων καὶ περὶ γυναικῶν καὶ περὶ ὅλης 
τῆς πόλεως κίνδυνος αὐτοῖς ἐγένετος πῶς οὖν οὐ 
τούτοις αὖ δεινὸν ἄλλοις μὲν ἐπιτρέπειν κατὰ γῆν 
ἡγεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ ἄριστα τῶν κατὰ γῆν ἐπι- 

φξὰ ΔΝ φΦ Ψ ζω] “' 

μελεῖσθαι; ἐγὼ μὲν οὖν, ὥσπερ τῇ βουλῇ προ- 
βεβούλευται, ταῦτα εἴρηκά τε καὶ συμφορώτατα 
ἡγοῦμαι ἀμφοῖν εἷναι" ὑμεῖς δὲ εὐτυχοῖτε τὰ κρά- 
τιστα πᾶσιν ἡμῖν βουλευσάμενοι. 
Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοί τε καὶ οἱ 

Α , ἢ , ᾿ , 
τῶν Λακεδαιμονίων παρόντες ἐπήνεσαν ἀμφό- 

9 -“" Ν ’ 9 “ ) . 

τεροι ἰσχυρῶς τὸν λόγον αὐτοῦ. Κηφισόδοτος δὲ 
παρελθών' ἤΑνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἔφη, οὐκ αἰσθά- 

3 , ᾽ 5.) 3 , ’ δ 
νεσθε ἐξαπατώμενοι" ἀλλ᾽ ἐὰν ἀκούσητέ μου, ἐγὼ 
ὑμῖν αὐτίκα μάλα ἐπιδείξω. ἤδη γὰρ ἡγήσεσθε 
κατὰ θάλατταν. Λακεδαιμόνιοι δὲ ὑμῖν ἐὰν συμ- 

ζω [οὶ Ψ ’ Ἁ ’, 

μαχῶσι, δῆλον ὅτι πέμψουσι τοὺς μὲν τριηράρ- 
’ Ν Ἁ 3 ’’ ς 

χους Λακεδαιμονίους καὶ ἴσως τοὺς ἐπιβάτας, οἱ 
δὲ ναῦται δῆλον ὅτι ' ἔσονται ἢ Εἵλωτες ἢ μισθο- 
φόροι. οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τούτων ἡγήσεσθε. οἱ δὲ 
Λακεδαιμόνιοι ὅταν παραγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ γῆν 
στρατείαν, δῆλον ὅτι πέμψετε τοὺς ὁπλίτας καὶ 
τοὺς ἱππέας. οὐκοῦν οὕτως ἐκεῖνοι μὲν ὑμῶν 
αὐτῶν γίγνονται ἡγεμόνες, ὑμεῖς δὲ τῶν ἐκείνων 

1 δῆλον ὅτι Μ5Ν. : Καὶ. Ὀγδοϊκοῦβ, [0] ον Νιδιοῖς, 
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Ἰυᾶρσε ἔγοση ἴῃς γϑβ]ῖ8. ἘῸΣ γοῖ ᾿ηδἂς ΑΓ ὌΡΟΙ 800 κα. 
16) ΕῸΣ ΤΏΔῺΥ γεδῦβ,; δηα ὑποιρὶ γου ἀεξεαϊεα ᾿ἤδΏὶ 
ΠΔΩΥ͂ υἰτηαβ ὈΥ 868, οου]α πῆλκα ὨῸ ὑΓΌρΊα88 τονασα 
δυραυΐαρ [Πε. Βαϊ 80 ΒΟ00ῃ 88 ἴπεγῪ ἱπουττεα ὁπ6 
ἀεξεαϊ οἱ {πὸ ἰαπα,3 ἱτητηθα αιεὶν {πεῖν ῖνοβ δὰ 
οΠΣ] άγδμ δηὰ ὑπερ επιίγε δἴαϊε νεγὲ δ βίακε. Ηδηςε 
ἴον. ἵει, οἡ {πεῖν ε'άς, [Ὁ γνου]α βαγεὶν Ὀ6 ἃ ἀνε Ὁ] 
{πΐρς ἴο 41|1ὁνν οἴἤεὺβ ἴο μὲ Ἰεδάδιβ Ὀγ ᾿δῃηᾶ, ἤθη 
ΠΕΥ Ὁβαιλβεῖναβ ἀγα ὑδϑὺ δ ἴῃς δα ηϑιγαϊίοη οὗἉ 
αἴαϊγβ Ὀγ ἰἸαη. Α.8 ἴον τυγϑβεὶῖ, ἱπεγεΐονε, ἴΠ6 σουγβε 
ὙΠΟ Πᾶ5 ὈΘΘΙ ΡΥΟΡΟΒΟα ὈΥ γοιν ϑϑηδῖθ 15 ὑπδὶ 
ΨΠΙΘὮ 1 Πᾶνε υγρεα, δηα ψν ῃ]οἢ} [1 ὈοΕ] ανε ἴο Ὀκὲ πιοβρῖ 
δανδαηίεορεοοιβ ἴο βοΐῃ μαγίίεβ; 8Π6 ΙΏΔΥῪ γοῦ, [ῸΓ 
γοὺυν ματῖ, Ὀ6 ἐογϊυπαῖς ἰπ γαδο ίπρ ὑΠ6 σοπο]υβίοῃ 
ἴπδῖ 18 "εβῖ ῸΓΡ 8 4]}.᾿᾿ 

ΤΏῦυ5 ἢς βροκε, δπᾶ ὑοΐῃ ὑπε Αὐμεηΐδης δπα ἔῃοβε 
[μοςραδομη)οηΐδηβ ὙὙΠ0 γαῖα ρῥγεβεηΐῦ δρρίδυάεά ἢὶς 
ΒΡΘΘΟὮ νἱροτουβῖὶγ. Βυὺῦ ΟΕρἢῃϊβοαοῖιβ οαπηα ἔογννατα 
Δ πα 5αἰά : “ἥΜεη οἵ Αἴδμεηβ, γοὺ ἀο ποῦ οὔβεῦνε ὑπδὶ 
γου δὲ ὑεΐηρ ἀεςεϊνεα ; ὑυῦ 1 γου ν]]] Πἰσίθη ἴο τη, 
Ιν1}} ῥγονα 1 ἴο γοῦ ν ΥῪ βρεθαιϊγ. 458 Ππ6 τηδίίου 
ΠΟΥ 5ἴδησϑ, γοῖι ΔΓῈ ἴο ὈῈ ἰθδάδυβ ὈγῪ 5εαᾶ. Απαά 1 {Πς 
Ι,λοεἀδοιηοηΐδηβ τα γουν 4}1165, Ὁ 18 οἰδαν ὑπαὶ ἐπα 
οαρ δῖ η8, ἀπά ρεύῃδρβ ὑΠ6 τηδυῖπα 5 Ψ ]Ποπὶ {ΠῈῪ βοηᾶ 
οαὐ, μι] μα Γ,δοραδδυηομῃίαδιβ, ᾿ῦ Ὁ 58 4150 οἰεδὺ ὑπαὶ 
πὸ βϑδ]οῦβ ν1}} 0) ὲ οἰ ν Ἡ ε]οῖβ ΟΥἩ Τρ θυσθμαυίθβ. οι, 
τποτοΐοτα, ψ1}} ΡῈ Ἰοδάθῦβ οὗ {ῃε86 ρβεορῖὶθ. ὙΠ επ, 
μονονοὺ, {πε 1δοραδοιηοηίδηβ σῖνε γοι {Π6 ογάδν ἴον 
ἃ οατηραίρῃ ΟΥ̓ ἰαπά, ἰὑ 156. οἰεαν ὑπαὶ γοὺ νν}}} βαπά 
νοῦ ΠΟρΙ 65 ἀπα γοῦν Βοιβεηθη. ΒΥ {Π|85 Ὀ]δΔη, 
ἐπεγεΐοτε, ὕμΠῈῪ Ὀδοοῖης ἰδδάθτβ οὗ γον οὐ 5εῖνεϑ, 
ψγ}16 γοῖι Ὀδοοτης ᾿δδάεῦβ πηϑγαὶν οὗὨ {Π|6 ῚὉ εἴανεβ δῃὰ 

1 ΤῊΘ βρϑϑῖϊζον ἰ8 τοξουυϊηρ δραὶπ ἴο ὑπὸ Ῥοϊορομηθϑίδῃ γαυ. 
4 Αὐ [ιδιιοίγα (νι. ἷν. 1-- δ). 
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, ΕΝ , "» ω"" ,» ἢ» ’ 
δούλων καὶ ἐλαχίστου ἀξίων. ἀπόκριναι δέ μοι, 
Μ φΦ ’ ’ 3 ΝΜ ΝΜ 

ἔφη, ὦ Λακεδαιμόνιε Τιμόκρατες, οὐκ ἄρτι ἔλεγες 
ς ’ 

ὡς ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἥκοις τὴν συμμα- 
’ ’ 4 ἴω Μ 4 3 χίαν ποιούμενος; Εἶπον ταῦτα. ᾽στιν οὖν, ἔφη 

ς 2 ’ Ἁ 2 ᾽ ς ’ 

ὁ Κηφισόδοτος, ἰσαίτερον ἢ ἐν μέρει μὲν ἑκατέ- 
ρους ἡγεῖσθαι τοῦ ναυτικοῦ, ἐν μέρει δὲ τοῦ πεζοῦ, 

ον δὰ δι 
καὶ ὑμᾶς τε, εἴ τι ἀγαθόν ἐστιν ἐν τῇ κατὰ θάλατ- 
ταν ἀρχῇ, τούτων μετέχειν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῇ κατὰ 
γῆν; ἀκούσαντες ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι μετεπείσθη- 
σαν, καὶ ἐψηφίσαντο κατὰ πενθήμερον ἑκατέρους 
ἡγεῖσθαι. 

Στρατευομένων δ᾽' ἀμφοτέρων αὐτῶν καὶ τῶν 
’ :] Ν [φ. ᾽ Ἁ 

συμμάχων εἰς Κόρινθον ἔδοξε κοινῇ φυλάττειν τὸ 
δ“ , Ὁ κ 2 , ς ΝΥ ν΄ ὃ 
Ονειίον. καὶ ἐπεὶ ἐπορεύοντο οἱ Θηβαῖοι καὶ οἱ 
σύμμαχοι, παραταξάμενοι ἐφύλαττον ἄλλος ἄλ- 

ἴον ’ 
λοθεν τοῦ ᾿Ονείου, Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ Πελλη- 

΄ Ν 3 ’ 4 Ν ΄ὰ Ἁ 

νεῖς κατὰ τὸ ἐπιμαχώτατον. οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ 
οἱ σύμμαχοι ἐπεὶ ἀπεῖχον τῶν φυλαττόντων 
τριάκοντα στάδια, κατεστρατοπεδεύσαντο ἐν τῷ 
πεδίῳ. συντεκμηράμενοι δὲ ἡνίκ᾽ ἂν ᾧοντο ὁρμη- 

’ ἴω 

θέντες καθανύσαι ἅμα κνέφᾳ, πρὸς τὴν τῶν Λακε- 
’ Ἁ ’ 

δαιμονίων φυλακὴν ἐπορεύοντο. καὶ μέντοι οὐκ 
᾽ ,ὔ ΝΝ ῳ ᾽ ᾽ν ’ ἊᾺ 
ἐψεύσθησαν τῆς ὥρας, ἀλλ᾽ ἐπιπίπτουσι τοῖς 

’ Ἁ δ“ [οὶ 

Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἸΙ]ελληνεῦσιν ἡνίκα αἱ 
, Ἁ Ἃ " πὸ ΞᾺ 3 δὲ “ μὲν νυκτεριναὶ φυλακαὶ ἤδη ἔληγον, ἐκ δὲ τῶν 

στιβάδων ἀνίσταντο ὅποι ἐδεῖτο ἕκαστος. ἐν- 
ταῦθα οἱ Θηβαῖοι προσπεσόντες ἔπαιον παρε- 

’ὔ 

σκευασμένοι ἀπαρασκευάστους καὶ συντεταγμένοι 
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{Π6ῚΓ θη οὗὁὨ ᾿Ἰδαδῦ δοοουμδ. ΑὨϑΝΟΥ τ)6, Πα κα, 860 5. 
“ΤΙμηοογαῖεβ οἵ 1 δοεάδεηοη, αἰ τοὺ ποὶ βἂν ἃ 
πιομαδηῦ ἃρὸ ὑπ γου Δα σοληα νὴ ἢ ἰηϊαπῦ ἴο τᾶ κα 
ἴῃ6 4}11843η6 6 οἱ ἴδγπλβ οὗ []} εαυδὶ γ᾿ “1 αἰά 
ΒΥ ἐπαῖ. “ΠΒαπ,᾿ 5814 Ὀερῃϊξοάοίιπ, “ἰ5. ἐῃδγα 
δ Πὶπρ τποῦα δαὺυ] ἔμδη πὶ δδς0]} ραγίγ ἴῃ ἴθ τη 
βῃου]α "κ Ἰεδᾶϑὺ οἵ ἴῃς ἤξεῖ, ἀμὰ δδᾶςὶ ἰῃ ἴαγη ᾿εδον 
οἵ [86 ἄγων, δπᾶ {Πα γοιι, [ {Πετὰ 15 ΔῺΥ δαἀνδηΐαρε 
ἴῃ 86 Ἰεδάεγβῃϊρ ΟΥ̓ 568, δου] βῆδγε ὑΠπδγοίη, δὰ 
ψε κον βε πὶ 6 τηδὶΐεν οὗ Ἰεδάθυβ]ρ ὈΥγ ᾿απα ὃ ̓̓  
ὕροιμ Ππροανίηρ 5 [6 ΑἸ Θιδη5 ψοτὰ ᾿ς ἴο οἰ δηρα 
1Π 6 τοἱηά8, δθα ὑΠπΠεν νοϊεὰ ὑπᾶὺ 686}. ραγῖγν βῃμου]ὰ 
Βο]ά ἴπΠπ6 ᾿Θοδάθυβῃΐρ ἰῃ ἴσῃ ἕο ρμετοαβ οἵ ἔνε ἀδγϑ. 
Νον ψῇεη θοῦ ἢ Ρδορ] 658 δπα {πεῖν 411165 δὰ ῥγο- 

οοοεδα ἴο Οογίπιῃ, [ὃ νγὰβ ἀεϊεγηίηεα {μᾶὺ ὑπον 
88ο]α τορεῖμον συατὰ Οπευῃ. Δοοογαϊπηρὶν, ψ ἢ} ]ς 
τῆς ὙΒΕΡδη5 δῃὰ ὑμεῖν 411168 εγα ἢ ὅλα τρᾶγοὶ,, ὑπ δ Ὺ 
ἔογηλθα {πεῖν ᾿ἰη68 δηα ργοσθδάεα ἴο Κεαὲρ ρυδγα αἱ 
οη6 Ροϊηῦ δηῃά δηοΐπον οὗ Ὅπου, θυῦ {πΠπῸ ᾿μδοδάδε- 
το ΐδη8 δα ἴῃς Ῥε]]θμθδηβ αὖ [6 πλοϑῦ 85541140]6 
Ροϊηῦ. Αμπάὰ [ῃς ΤΠΘΡδῃ5 δηα ὑπαὶν 411165, ἤθη ὑπὸ ν 
ψεγα αἰδίδηϊ ἐμ γγ βἰδαΐα ἔγομι 16 ἴγοορβ οἢ ρσιυδτγα, 
δποδιηρϑά ἴῃ {πες ρῥ͵αίη. Τἤδη, δεν οαἹουϊαϊηρ {ΠῈ 
ἰὴηθ δὖ νος ἢ {Πεγ ὑπουρῦ ἴΠ6Υ Β᾽ου]ά 5βἴαγῦ ἴῃ οὐ οΓ 
ἴο βιη 5} {πεῖν ἸΟΌΓΠΟΥ δ ἄδννῃ, {Π6Ὺ τηᾶγο] ]εα ὩΡΟὴ 
ἴῃς ρανγίβοῃ οὗ ἴῃς [ιδοβἀδεοιηοηΐδηβ. Απᾶ ἴῃ ἔδλοϊ 
ἐμογ αἰ ποῦ ῥγονα πιϊβίδκαη ἴῃ 6 μουν, Ραΐ ξε]]} 
ΡΟ ὑπ 1,ΔοΘαδοιοη 5 δηα {Π6 ΡῈ] ]Θμ6 885 δὖ ὑῃς 
ἴδ ΨΏΘη πε πὶρῦ νναῖο]θ5 ψεσα 7850 σοχηΐηρ᾽ ἴο 8ῃ 
ΘΩ͂, δηα ἴδ τβθὴ ψνοα χἰβίηρ ἔγοτη ὑΠπεὶγ σδιρ- 665 
Δηα ρσοίΐῃς Ὑ ΘΛ ν ΟΡ Ἔδοἢ ὁπ Πδὰ ἴο σρο. ΤΠαεγδαροη 
16 ΤΟ Ρδη5 τηδάς ὑμεῖν αἰΐδοῖκ δῃὰ ἰαϊὰ οὐ {πεὶγ 
θ]ονν8--- 6 ἢ ΡΓΘΡΑΓΕα αὐἰἰδοϊκίηρ ἴο86 ὈΠΡΥΘΡΑγαά, 
ΠΩ 6 ἰηῃ ροοα οἵδιν δραϊηδὺ ὑμοβα ἴῃ ἀἰβογάθυ. 
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4 ’ 4 Ἁ { , 4 ΄ᾳ- ᾽ὔ 

ἀσυντάκτους. ὡς δὲ οἱ σωθέντες ἐκ τοῦ πράγ- 
, Ὁ ,ν ν᾿ κ»9 , . , γωλ . 

ματος ἀπέφυγον ἐπὶ τὸν ἐγγύτατα λοῴφον, ἐξὸν τῷ 
7 ΄ 

Λακεδαιμονίων πολεμάρχῳ λαβόντι ὁπόσους μὲν 
᾽ ’ [ον ’ὔ ς ’ τ ς ’ ᾿ 

ἐβούλετο τῶν συμμάχων ὁπλίτας, ὁπόσους δὲ 

πελταστάς, κατέχειν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τὰ ἐπι- 
7 ᾿ 2 ζ» δι 93 “ 4 “Ὁ ’ 

τήδεια ἐξῆν ἀσφαλῶς ἐκ Κεγχρειῶν κομίξεσθαι, 
3 2 ’ Ὁ 3 » ’ 3 ᾽ὔ ΄ὰ 

οὐκ ἐποίησε ταῦτα, ἀλλὰ μᾶλα ἀπορούντων τῶν 

Θηβαίων πῶς χρὴ ἐκ τοῦ πρὸς Σικυῶνα βλέπον- 
[οὶ 4 ’ 2 [ων 

τος καταβῆναι ἢ πάλιν ἀπελθεῖν, σπονδὰς ποιη- 
7 ς κι ’ δ δό Ἁ ᾽ 

σάμενος, ὡς τοῖς πλείστοις ἐδόκει, πρὸς Θηβαίων 
-δ Ν ς [ο Φ » ἃ ᾿ δ μᾶλλον ἢ πρὸς ἑαυτῶν, οὕτως ἀπῆλθε καὶ τοὺς 

μεθ᾽ αὑτοῦ ἀπήγαγεν. 
Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἀσφαλῶς καταβάντες καὶ συμ- 

μείξαντες τοῖς ἑαυτῶν συμμάχοις, ᾿Αρκάσι τε καὶ 
3 Ν 

᾿Αργείοις καὶ ᾿Ηλείοις, εὐθὺς μὲν προσέβαλον 
πρὸς Σικυῶνα καὶ Πελλήνην: στρατευσάμενοι δὲ 
εἰς ᾿Επίδαυρον ἐδήωσαν αὐτῶν πᾶσαν τὴν χώραν. 
ἀναχωροῦντες δὲ ἐκεῖθεν μάλα πάντων ὑπεροτπ- 
τικῶς τῶν ἐναντίων, ὡς ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ Κοριν- 
θίων ἄστεως, δρόμῳ ἐφέροντο πρὸς τὰς πύλας τὰς 
ΕΣ Ν 2) ς Ξ ͵ 
ἐπὶ Φλειοῦντα ἰόντι, ὡς εἰ ἀνεῳγμέναι τύχοιεν, 
εἰσπεσούμενοι. ἐκβοηθήσαντες δέ τινες ψιλοὶ ἐκ 

δὰ “ 2 “ [φὶ ’ ΄ἃ 
τῆς πόλεως ἀπαντῶσι τῶν Θηβαίων τοῖς ἐπιλέ- 

κτοις οὐδὲ τέτταρα πλέθρα ἀπέχουσι τοῦ τείχους" 
3 7 3. δ [4 [2 ᾽ 

καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰ μνήματα καὶ τὰ ὑπερέ- 
’ 4 Ἁ 3 ’ 4 

χοντα χωρία, βάλλοντες καὶ ἀκοντίξοντες ἀπο- 
κτείνουσι τῶν πρώτων καὶ μάλα συχνούς, καὶ 

τλό 
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᾿ ἈΠΩ͂ ΨΏΘΗ ΒΟ 85 οδπια οαὖὐ οὗ ἴΠε ααὶν νὴ} ὉΠ ΟΙΤ 869 ».α. 
ἰἱνεβ Πδά τηδάβς {πεῖν Ἔβοᾶρα ἴο πες πεαγϑϑὺ ἢ1]], ἃ]- 
ἐπουσ {Π πὸ ροϊ]ειμάγοὴ οὗ ἴῃς 1, ΟΕ οι ο ἶ 88 ταϊρῃὶ 
αν σοῦ 88 ΤΏΔΥ ΠΟρ] 65 δηα 85 τὴν ρεϊϊαβίβ ἃ8 
6 ρῥ]εαβεᾶ ἔγομῃ ἴῃς ἔοσεεβ οὗ ἴδε 411165 πὰ τηΐρ} 
μαναὰ Βα] ἷ58 ροβὶ ]οῃ---- ον ΒΌΡΡ]1 65 τη ῃϊ ἢδνε θεθὴ 
Ὀγουρθιῦ ἴῃ βαΐεϊγυ ἔγοτα Οδηοῆγεδε---ἢς αἰα ποῖ ἀο 
18, Ραῦ ψ ἘΠΕ τς ΤΉΡΡΔμΒ ψεγα ἴῃ ργεδῦ ρεγρὶ εχ  γ 
85 ἴο ον ἔθου νεγα ἴο ἀδβοθμα οἢ πε 5146 Ἰοοκίῃρ; 
τοννατα ϑίσγοη, δι] πρ ν οἢ ΤΠΘΥ που] αν ἴο ρῸ 
υ»δοὶς δραΐῃ, ἢ6ς σοποϊυάεοα 4 ἴτυςς ψΐο ἢ, 88 τηοϑῖ 
Ρδορὶς ἱμουριῦ, νγὰβ πῆοῦα ἴο πε δανδηΐαρε οὗὨ ἴῃς 
ΤΒΟΡδἢ5 ἴπδη ἴο {παῖ οὗ Πἰβ ον 5146, δηὰ ὑπάοῦ 
1πΠ68ς οἰγουχηβίδηοοβ ἀεραγίεα δηα Ἰδά ΑΥΨΕῪ της 
ἸΤΟΟΡ5 ὑπ δγῦ Πα. σοϊητηδπά. 

Τῆς ΤΈΡδη5, ἴπεη, δεν ἀδβοθπαίΐηρ ἴῃ βαΐεϊυ δηὰᾶ 
εδοιίηρ ἃ Ἰυποίίοη Ὑἱ} ὑπεῖγ 4}116ε8, [6 Αγοδαΐδῃς, 
Ατρίῖνεβ, δὰ ΕἼθδηβ, ἱπηπη θα αῦοὶν αἰΐδοκεα 5ίσγοι 
δα Ῥε]]οπα ; ὙΠΕῸΥῪ αἶβο τδάθ δὴ Ὄχρϑαϊτίος ἴο Ερὶ- 
ἄδυγαβ, δηὰ ἰδία νναβϑῖθ 6 ψ}}}0]6 ὑευτοσυ οὗ [ῃς6 
Ερίἀδυτίδηβ. Βοϊυγηϊηρ ἔτοη ὑμοῦα ἴῃ ἃ ΧΊΔΠΠΘΥ 
ψ ῃ]οἢ ϑηονεα ρσγεαὺ αἰβά δίῃ ἴῸγ 4}} [Πεῖν Δάνευβαγὶ 68, 
ἃ5 500; 88 ὑπ6} οδηθ Ὡθᾶὺῦ ἴδμε οἰΐζγ οὗ τς Οοτίη- 
{{Π|815 ΤΠΕΥ τυβεα αἱ ἴῃς ἀουθ]α τοναγὰ ἴῃς ραῖοβ 
Τητουρὴ ΠΟ ΟἿ6 Ρ88868 ἴῃ ροΐπρ ἰο ΡὨ]υ5, ν ἢ 
16 ἰπἰδητίοη οὗἩ Ὀυγβίίηρ ἴῃ ἰἢ ΤΠΕῈΥ ἘΒδμηςεά ἴο 8 
οΡρθῃ. Βαῦ βοιὴδ Ἰρῃῦϊ ὕγοορβ 848]1164 ἔου ἢ ἔγογα {16 
οὐ δραϊηδῦ [6 πὲ δῃᾶ τηοὺ ἴΠ6 ρῥίοκβα πγδθηΐ οὗ {π6 
ὙΠΟ Δἢ5 δ ἃ ἀϊἰβίδηςς οὗ ἢοῦ 80 τη οἢ ἃ5 ἔουν ρ] εἴ τὰ 
ἔγουω [ἢ οἱ νν4}15 ; δὴ ὕπου οἰ ρα ὮΡ οἡ θυ 14] 
πποπυτηδηΐβ δπὰ εἰδναιθα βροῦβ, Κι]εαὰ ἃ νευῪ οοη- 
81 Δ ύα Ὁ] 6 πυροῦ οὗὨ ἴπΠεῸ ἴσοορβ ἴῃ {πε ἔγοηῦ τη }κ8 
ΌΥ Βυνηρ 7Δν6] 8 ἀπ οἴμεν ῃμλΐβϑι] 68, δῃα δίθευ 

1 Τὴ ἔαιηουβ “'" βαογοὰ Βαηάᾶ,"; 
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τρεψάμενοι ἐδίωκον ὡς Τρία ἢ τέτταρα στάδια. 
τούτου δὲ γενομένου οἱ Κορίνθιοι τοὺς νεκροὺς 

πρὸς τὸ τεῖχος ἑλκύσαντες καὶ ὑποσπόνδους ἀπο- 
δόντες τροπαῖον ἔστησαν. καὶ ταύτῃ μὲν ἀνε- 
ψύχθησαν οἱ τῶν Λακεδαιμονίων σύμμαχοι. 

ἽὝΑμα τε δὴ πεπραγμένων τούτων καταπλεῖ 
Λακεδαιμονίοις ἡ παρὰ Διονυσίου βοήθεια, τριή- 
ρεις πλέον ἢ εἴκοσιν. ἦγον δὲ Κελτούς τε καὶ 
Ἴβηρας καὶ ἱππέας ὡς πεντήκοντα. τῇ δ᾽ ὗστε- 
ραίᾳ οἱ Θηβαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν σύμμαχοι 
διαταξάμενοι καὶ ἐμπλήσαντες τὸ πεδίον μέχρε 
τῆς θαλάττης καὶ μέχρι τῶν ἐχομένων τῆς πόλεως 
γηλόφων ἔφθειρον εἴ τι χρήσιμον ἣν ἐν τῷ πεδίῳ. 
καὶ οἱ μὲν τῶν ᾿Αθηναίων καὶ οἱ τῶν Κορινθίων 
ἱππεῖς οὐ μάλα ἐπλησίαζον τῷ στρατεύματι, 
ὁρῶντες ἰσχυρὰ καὶ πολλὰ τἀντίπαλα. οἱ δὲ 
παρὰ τοῦ Διονυσίου ἱππεῖς, ὅσοιπερ ἦσαν," οὗτοι 
διεσκεδασμένοι ἄλλος ἄλλῃ παραθέοντες ἡ ἠκόντέ- 
ζόν τε προσελαύνοντες, καὶ ἐπεὶ ὥρμων ἐπ᾽ αὐὖ- 
τούς, ἀνεχώρουν, καὶ πάλιν ἀναστρέφοντες ἦκόν- 
τιζον. καὶ ταῦτα ἅμα ποιοῦντες κατέβαινον ἀπὸ 

τῶν ἵππων καὶ ἀνεπαύοντο. εἰ δὲ καταβεβηκόσιν 
ἐπελαύνοιέν τινες, εὐπετῶς ἀναπηδῶντες ἀνεχώ- 
ρουν. εἰ δ᾽ αὖ τινες διώξειαν αὐτοὺς πολὺ ἀπὸ 
τοῦ στρατεύματος, τούτους, ὁπότε ἀποχωροῖεν, 
ἐπικείμενοι καὶ ἀκοντίξοντες δεινὰ εἰργάξοντο, καὶ 
πᾶν τὸ στράτευμα ἠνάγκαζον ἑαυτῶν ἕνεκα καὶ 
προϊέναι καὶ ἀναχωρεῖν. μετὰ ταῦτα μέντοι οἱ 
ΜᾺ 1 ὅσοιπερ ἦσαν ΜΒ858. : ὅσοι παρῆσαν ἸΚο]. 
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Ρυϊείπρ ὑΠε τεβὺ ἴο Πϊρηϊ, ρυγβυεα ΤΠ 6 δρουΐ [γος 860 α.ο. 
ΟΥ ἔουν 5ἰδαΐϊα. Θπ {Π||5 μδὰ ἰδίζθεῃ ρίαςς [116 
Οοσ  ΐδηβ ἀταρρεαὰ ῃ6 Ὀοαΐεβ ἴο ἰῃ6 ν4]}, δά 
ἴον ὑπὸ Ὺ δὰ ρίνθη ἴπθιη ὕδοκ ὑπᾶθὺ ἃ ἴσυος, 5εῖ 
ὉΡ ἃ ἵσορῇυ. [π 18 ψΑὺ ὑδς 4}116ὲ5 οὗ [6 1,δοθᾶδο- 
τηοηΐδη5 Ψ6͵Ὲ Γοηο να ἴῃ ὑπο ΒΡ γιῖ8. 

ψυκὺ αἴτεον {Ππ||86 Ἔνθηΐβ ἢδα μαρρεπεα, {ΠπῸ ἐχρϑάϊ- 
ἄοπ βοηῦ Ὀγ Πιοηγβίυβ ἴο δἰἱὰ ἴῃς 1 ,δοςαδεχηοηΐδῃβ 
58 1166] ἴῃ, πυ οΥπρ Τοσγα ἴμδῃ ὑνεητ ὈΓΓΘΙΏ 68. 
Απα {πεὺ Ὀτγουρῦ ΟεἸΐβ, Πρευίδηβ, δηα ἀρουῖ ΝΥ 
δβογβεωθη. Οἱ ἴῃς [0] ονίηρ ἀἀγν ἴῃς ΤΠΕΡΔἢ5 δηὰ 
[6 ταβϑί, ὑπεὶν 411165, αἴζεν ἔοσιαίησ ὑπϑιβεῖνθβ ἴῃ 
ἀεϊδοηῃςα Ροαΐεβ δηὰ ΑἸ] ηρ τῃς ῥ]αΐῃ ἃ8 ἔὰΥ 85 ἴῃ 6 
868 8ηἀ 85 [ΔΓ 85 ὕπε ἢ1115 δα]οϊῃπίησ ἴῃς οἰΐγ, ἀδβιτογεα 
νι ῃδΐενοῦ οὗ ναϊὰα ὕμογα νγὰβ ἴῃ ἴῃς ρ]αῖη. Απᾶ {δε 
Βοσβειδὴ οὗ ἴῃς Αὐμοηΐϊδης δῃᾶ οὗ ἴῃς (οΥ δ ῃς 
ἀϊά ποῖ Δρργοδοὶ) νεΥῪ ΠποαΡ ὑΠαῖρ ΔΥΏΥ, βεοίηρ ὑπαὶ 
[16 ΘΠΘΙΩΥ Ψ ΟῚ βίγοηρ δῃηὰ πυηθσουβ. Βαῦ {Π6 
Βογβϑίθῃ βεηῦ ὈΥ̓ Ὠιοηγβὶυβ, ἔδνν ἐπουρ} ὑπ ν νοσα, 
βοδυϊεσίηρ ὑπϑιηβεῖνεβ ἤοτα δηα ἵπεσγε, ψουἹᾶ τἱαᾶς 
δοῃρ με δῃθιγ 8 ̓ ἴηθ, σμαῦρα ὑροὰ ἴπδπὶ δηά 
ἴῃτον 18 ν6}1}Π8 αὖ ὕπθ, δπα ΨΏΘη {6 Θποῖν θερδῃ 
ἴο τῶοόνα ἔογϊἢῃ δραϊῃδὺ ὕῆθω, ψόῦ]α τεϊγεδῖ, δηὰ 
{Π6 πὰ ἴση τουμαὰ δηα ἴμτονν ὑποὶν ͵4νθ] ] 5 δρδίῃ. 
Απά ψ}}1]6 Ρυγδυΐϊηρ {Π|656 ἰδοῖϊοβ [παν ψου]ὰ ἀἰδιιουηὶ 
ἔγοσα ὑμεῖνγ ἤούβεβ δηά χεϑῖ. Βαῖ 1 δῆγοης ομαγρεᾶ 
ἜΡΟΙ ὑμεπὶ ψν 116 [Π6Υ ψετα ἀϊδιιουηῖεά, {ΠΥ ψου]ὰ 
168 δδϑὶ]ὶγ Ὁροὴ ὑμπεὶνγ ἤοσβαβ δηα χοῖγεδί. ἡ {μ6 
οἴμοι μιαῃά, 1 Δὴγ Ρυϊδυεὰ [ποι ἴγ ἴγοα [ΠῈ 
ΤΠεΡδ ΑΥΙΩΥ, ΤΏΘΥ ψου]ὰ ργθ85 ὍΡΟμ {686 τ6 ἢ 
ΒΘ ὑΠ6Υ ψΕΥῈ Τα σι ηρ, Δπα Ὀγ ὑμτονίηρ 7 ν 6115 
ψΟκ μᾶνος ὙΠ πεῖ, δα ἔπ ΤΠῈῪ ΘοΙρΕ]]6α 
16 διὐίγα διτην, δοοογαΐϊηρ ἴο ὑποὶν οὐ ψ1]}, εἰπε Σ 
ἴο δἄάνδῃος οὐ ἴο 141]1] μδοῖς.Ό Αἴοσ. ὑΠι18, μονάς ̓ 

129 

γΟΙ,. Π. κ 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Θηβαῖοι μείναντες οὐ πολλὰς ἡμέρας ἀπῆλθον 

οἴκαδε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἕκαστος οἴκαδε. ἐκ δὲ 
’ 9 ᾽’ 4 ’ 9 

τούτου ἐμβάλλουσιν οἱ παρὰ Διονυσίου εἰς Σι- 

κυῶνα, καὶ μάχῃ μὲν νικῶσι τοὺς Σικυωνίους ἐν 

τῷ πεδίῳ, καὶ ἀπέκτειναν περὶ ἑβδομήκοντα" 
Δέρας δὲ τεῖχος κατὰ κράτος αἱροῦσι. καὶ ἡ μὲν 

παρὰ Διονυσίου πρώτη βοήθεια ταῦτα πράξασα 

ἀπέπλευσεν εἰς Συρακούσας. 

Θηβαῖοι δὲ καὶ πάντες οἱ ἀποστάντες ἀπὸ 

Λακεδαιμονίων μέχρι μὲν τούτου τοῦ χρόνου ὁμο- 

θυμαδὸν καὶ ἔπραττον καὶ ἐστρατεύοντο ἡγου- 
’ὔ 4 ’ “᾽ ᾽ 

μένων Θηβαίων. ἐγγενόμενος δέ τις Λυκομήδης 
Μαντινεύς, γένει τε οὐδενὸς ἐνδεὴς χρήμασί τε 

προήκων καὶ ἄλλως φιλότιμος, οὗτος ἐνέπλησε 

φρονήματος τοὺς ᾿Αρκάδας, λέγων ὡς μόνοις μὲν 

αὐτοῖς πατρὶς Πελοπόννησος εἴη, μόνοι γὰρ αὐτό- 

χθονες ἐν αὐτῇ οἰκοῖεν, πλεῖστον δὲ τῶν ᾿Ελλη- 
΄ΝῸἪἬ ᾽; Ἁ 4 Ἁ Ψ ’ 

νικῶν φύλων τὸ ᾿Αρκαδικὸν εἴη καὶ σώματα 

ἐγκρατέστατα ἔχοι. καὶ ἀλκιμωτάτους δὲ αὐτοὺς 

ἀπεδείκνυε, τεκμήρια παρεχόμενος ὡς ἐπικούρων 
4ῴ ῇ) ΄Ὁ 3 ’ 4. ἊΝ ) 3.9 ’ 

ὁπότε δεηθεῖέν τινες, οὐδένας ἡροῦντο ἀντ᾽ ᾿Αρκά- 

δων. ἔτι δὲ οὔτε Λακεδαιμονίους πώποτε ἄνευ 

σφῶν ἐμβαλεῖν εἰς τὰς ᾿Αθήνας οὔτε νῦν Θη- 

βαίους ἐλθεῖν ἄνευ ᾿Αρκάδων εἰς Λακεδαίμονα. 

᾿Εὰν οὗν σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις 

παρακαλῇ φείσεσθε' ὡς πρότερόν τε Λακεδαι- 
4 ΓΩ 3 ’ ᾽ ’᾽ σ΄ Ρ] μονίοις ἀκολουθοῦντες ἐκείνους ηὐξήσατε, νῦν δ᾽, 

ἐὰν Θηβαίοις εἰκῇ ἀκολουθῆτε καὶ μὴ κατὰ μέρος 
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ἴῃς ΤΠεραπβ τεχηδϊηπεαὰ ὑυῦ ἃ ἔενν ἀδγ δῃὰ ὑμδῃ 800 κα. 
γεϊυγη  α Ὠομλδ, δηῃα ἐπα οἴἤοῦβ ᾿ἰϊκον δα ἴο ὑΠ6ῚΓ 
Βαενουαὶ Ποιηεβ. ΤΠ θη {Π6 ἵτοΟρ5 βεπὺ ὈΥ Π᾿ομγϑὶυβ 
ἱηνδάεα Ππ6 ἰουτζοσυ οἵ δίογοι, δπα ΠΟῪ ποῦ ΟΠΙΥ 
ἀείεαϊεα ἴῃς δ᾽ογοπίδηβ πῃ ραιϊ!]Ὲ οἡ ἴῃς ρῥ]αίῃ δηὰ 
Ἰ]]εα ἀρουῖΐ βανθηΐυ οὗ {6 πὶ, θυὺ οαρτυτεα Ὀν βἴουσα 
ἴῃς βίσοῃρμοϊὰ οὗ ἢδθγαβ. Αἴἶεν πε686 Ἔχρὶοἱῖβ {πὲ 
ἢγβῖ ϑυρρογίηρ ἔογος βεηῦ ουὖὐδ Ὀγ Ὠοηγδίυβ 84116α 
θεῖς ἴο ϑ'υγδουβα. 
ὕρ ἴο {15 πηα ὑπΠ6ς ΤΠΕΡαης δηᾶ 4}} ψο μδὰ 

ἐγο! κα ἔγοπι πὸ 1,δοδαἀδεοιηοηΐδη8 ἢδα θεθη δοιϊηρ 
ΔΠ4 σαΥΥΥΪηΡ ΟἹ ὑπεὶν σδιηραῖσῃβ ἴῃ 41] Δοσοτά, ὨΠΩ͂ΘΥ 
ἴ[Π6 Ἰεδάευβῃΐρ οὗ {Π6 ΤΊ Εραπ5. Νον, Βοννδνου, {Π| 6.6 
ἈΡρΘΑγεα δ οογίδίῃ Ἰ,γοοιηθάθβ οὗ Μαιίίπθα, ἃ ἤδη 
ἱηεσῖοῦ ἴο ποθ ἰπ ἷγ}}, ἔογθμηοδῦ ἴῃ νν 6 8}}}}, ἃπα 
δια Οἱ του 5 βεβία 6β, 8Π8α 6164 τῃς Ατοδάϊδηβ ψν ἢ 561- 
σοοηῆάεποο, βαγίηρ ὑπαὶ 1 ννγὰβ ἴο ἱπϑῖὼ δ᾽οης {1|δὺ 
Ῥε]ορομηθβιβ ννὰ5 ἃ [αι μευϊδηά, βίπος ὑμ6γ ψεῦε ἴῃς 
ΟὨΪΥ δυϊοομύμποπουβ βίοοῖςς {Ππᾶὺ ἀνγεὶῦ {πδγεΐῃ, δπα 
ἴμαᾶῦ {Ππ6 Ατοδαΐδῃ ρεορὶα νγὰβ ὑμ6 τπηοβὺ πυσηθσουβ οὗ 
411 π6 Ογδοὶς Ῥθορὶθβ δἀπα δα {ΠῚ βἰγοηρεϑὺ θοα 68. 
Ηε «͵5ο ἀβοϊαγεά ὑπαὺ {πεν ψεῦα ὑμ6 ὑταναβῖ, οἴδεσίηρ 
8ἃ8 δυϊάθπὸα ἴῃ6 ἰδοὺ ὑμαῦ ΒΘ ΏΘνΟΥ τπθ πδοάδα 
ΤΔΘΥΘΘΙΠΔΓ168, ὕπ6 16 ΜΕΥ ΠΟΠ6 ΨὨοτΩ ὑπαυ οἢοβα ἴῃ 
Ρτγεΐεγεηςα ἴο Ατοδαϊΐδηβ. ΕἸγιπθστηοσα, ἴΠ6 1,866- 
ἀδετηοηίδηβ ἢδα ἤδνεῦ, ἢς 8814, ἱανδά θα Π6 [αυΥ ΠΟΥ 
οὗ Αἰπδηβ νἱτπουΐ πεῖν ΠΕ]Ρ, ποῦ Ὠδα τς ΤὭΘΡΔἢ 5 
αὖ ργδαβϑεηΐ οοΐὴβ ἴο [,δοεάδοιθοη ψιϊῃμοαῦ ἴΠ6 Π6]ρ οὗ 
1η6 Αγτοδαϊδηβ. “1 γοὰ ἂῖὲ ψ]56, ὑμογϑίογε, γοὺ 
Ὑ}}} Ιεᾶνε οἱ᾽ ΖΟ]ονγίπρ Ὑ ΒΈΓΈν ΟΥ ΔΏΥΟΩΘ ΒΕΠΙΠΊΟΏΒ 
γου ; ἴῸΓ ἴῃ ἔουτηοῦ ἀδγ5, ὈΥ [ΟἸ] ον παρ [6 1,δοβάδο- 
πιοηΐδη5, γοὰ τηδαθ ὑπεπὶ ρστεδῖ, ἀπά πον, ἰἔ γοὺ 
ἕο ]ονν {με ΤΊ] εδῃ5 ΒΘ α] 655} δπα ἀο ποῦ τηᾶϊκα {ἢ 6 
αοἰαίγα ἴο εδπ͵ου με Ἰεδάθγϑρ Ὁ ἤαγηβ στ ὑΠθτὴ, 
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ἡγεῖσθαι ἀξιῶτε, ἴσως τάχα τούτους ἄλλους Λα-- 
κεδαιμονίους εὑρήσετε. οἱ μὲν δὴ ᾿Αρκάδες ταῦτα 
ἀκούοντες ἀνεφυσῶντό τε καὶ ὑπερεφίλουν τὸν 
Λυκομήδην καὶ μόνον ἄνδρα ἡγοῦντο' ὥστε ἄρ- 
χοντας ἔταττον οὕστινας ἐκεῖνος κελεύοι. καὶ ἐκ 
τῶν συμβαινόντων δὲ ἔργων ἐμεγαλύνοντο οἱ ᾽Αρ- 

᾽ 3 δ Ἁ 3 ε (ὃ ἴω 
κάδες: ἐμβαλόντων μὲν γὰρ εἰς ᾿Επίδαυρον τῶν 
᾿Αργείων, καὶ ἀποκλεισθέντων τῆς ἐξόδου ὑπό τε 
τῶν μετὰ Χαβρίου ξένων καὶ ᾿Αθηναίων καὶ 
Κορινθίων, βοηθήσαντες μάλα πολιορκουμένους 
3 ’ Ἁ δ ,ὔ 3 ’ ἢ ᾿ ἐξελύσαντο τοὺς ᾿Αργείους, οὐ μόνον τοῖς ἀνδρά- 
σιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς χωρίοις πολεμίοις χρώμενοι. 
στρατευσάμενοι δὲ καὶ εἰς ᾿Ασίνην τῆς Λακαίνης 
ἐνίκησάν τε τὴν τῶν Λακεδαιμονίων φρουρὰν καὶ 
τὸν Τεράνορα τὸν Σπαρτιάτην πολέμαρχον γεγε- 
νημένον ἀπέκτειναν καὶ τὸ προάστιον τῶν ᾿Ασει- 
ναίων ἐπόρθησαν. ὅπου δὲ βουληθεῖεν ἐξελθεῖν, 
οὐ νύξ, οὐ χειμών, οὐ μῆκος ὁδοῦ, οὐκ ὄρη δύοσ- 
βατα ἀπεκώλυεν αὐτούς: ὥστε ἔν γε ἐκείνῳ τῷ 
χρόνῳ πολὺ ῴοντο κράτιστοι εἶναι. οἱ μὲν δὴ 
Θηβαῖοι διὰ ταῦτα ὑποφθόνως καὶ οὐκέτι φιλε- 

Ὁ 4 Ἁ Ἁ ᾽Α' (ὃ Ψ Ἁ 2 δὰ 

κῶς εἶχον πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας. οἴ γε μὴν ᾽λεῖζοι 
4 , 2 ἴον δ᾿ ᾿Ὶ 3 7 

ἐπεὶ ἀπαιτοῦντες τὰς πόλεις τοὺς ᾿Αρκάδας ἃς 
ς λΧ Δ ὃ , » 4θ ϑ 9 Ἁ 
ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀφηρέθησαν, ἔγνωσαν αὐτοὺς 
τοὺς μὲν ἑαυτῶν λόγους ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιου- 
μένους, τοὺς δὲ Τριφυλίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
ἀπὸ σφῶν ἀποστάντας περὶ παντὸς ποιουμένους, 
[ἐ 3 ’ Ν 49 2 ᾽ φΦ ς 

ὅτε ᾿Αρκάδες ἔφασαν εἶναι, ἐκ τούτων αὖ καὶ οἱ 
Ἠλεϊοι δυσμενῶς εἶχον πρὸς αὐτούς. 
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ἰξ τῶδὺ Ὀὲ ὑπαὶ γοὺ ψ|}}] βοοὴ ἢπα ἱπ ἔπε πὶ δηοίοὺ 590 υ.ο. 
5εἷ οὗ 1,δοεαἀδοιηοηῃίδης ἴὔροῃ ἢδασίηρ' [Πε86ὲ ψογάβ 
[6 Ατοδαϊδηβ ψετα ρυβεα ὑρ, δηὰ Ἰονεα [ιγοοπηεά 68 
θεγοπᾶ τηδάβυτο, δπα ἐπουρσῃῦ ὑπᾶῦ 6 δἰοπε ννᾶ8 ἃ 
ἸΔῈ ; 80 ὑμαῖῦ {Π6Υ δρροϊπίοδα 48 ἐμεὶν Ἰεδάθυβ Ὑμοιὰ- 
ΒΌΟΥΕΥ ες ἀϊγεοϊθδα {πο ἴο δρροίῃηῖ. Βιυῖ {Πθ 
Ατοβδαϊδηϑ σγετα Ἔχδὶ [εα 8 ἃ γεβϑυὶ α]5ο0 οὗ ἴῃς δοῖυδ] 
δοβιονοιηθηΐβ ψΠ]Οἢ 161} ἴο {πεῖν Ἰοῦ ; Ὁ ἤθη τῆς 
Αγρῖνεβ μδὰ ἱηνδαβα ἴδ Ἄσουπίτυ οὗ Ερίἀδυγυβ δὰ 
[μον γῶν ουὖξ δὰ Ὀεαπ Ραγγεὰ Ὀγ ἴπ πε του ΔΓ 68 
υπᾶἄον ΟΠδῦτίαβ, δὰ Ὀγ ἴῃς Αὐπεηΐδηβ, δα {πε 
ΟοΥ  8η5, ὕπον ννεηῦ ἴο ἴῃς Τόβοῦς δηα γεϊθδϑεα 
τες ΑΥρίνεβ ἔγοιη δὴ δρβοϊυῖε Ὀ]οοκδάδ, δἰ μου ρἢ 
[ΠΥ δὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἴδε Θῃθγ 5 ἰΌΟΡ5 ὑεῖ αἷ5ο 
[86 οἰιαγδοῖες οὗ ἴπῃ6 σουπμῖτυ ἴο οοηϊεῃα ψ ἢ. 
ΤΉΘΥ 4150 τηδθ δὴ δχρεαϊτίοη ἴο Αϑίης ἱπ 1 δοοηΐδ, 
ἀεξεεοϊεα {Π6 σαγτίβοη οὗ ἔπ 1, δοβθαδοιηοηΐδηβ, 516 
Οογαποσ, ἴΠ6 ϑραυιϊαῖα νῆο Πα Ῥεοοῖης ροϊειμδτοῖ, 
δηά Ρῥ]υπάογοα μα οὐἶεν οἰζγ οὗ ἔπε Αϑίπδοδῃβ. Απά 
σῇ οπόνεῦ ἴμεν νϑῃεα ἴο ἴα πε [6], ποῖῦθ εν πὶρῦ 
ΠΟΥ 5΄ἴουσῃ ΠΟΥ ἰθηρθῃ οὗ ᾿ΟυΣΏΘΥ ον αΙἸΠΠ ου]Ὁ τηου- 
ἰδΐῃ5 ψοῦἹα ρῥτονεπῖ ἴΠδπ; 50 ἰπαῖ δὲ [πὶ {ἴτας ΤΠΕΥ 
εοαπϊεα ὑδευάβοῖναβ δἰζορσείμον τς δἰγοηροβῖ οὗ {6 
ὄτεοκβ. Εον ἴδπαβα τοϑβϑοῦβ ἴῃς ΤἬΏΕΡδη5. παῖυγα! 
ε]Ὁ βουμθν δῖ ἰεδίουβ 8πα πὸ ἸοηροΥ ἔτ Πα ]γ τοναγὰ 
16 Αγοδαΐδπ8. Α5 ἔον ἴπΠ6Ὸ ΕἼἸεδπ8, ἤδη ὑπεγ ἀε- 
ΙΔ 666 ὕδοῖκ δραΐη ἔγοτῃ ἴῃς Ατοδαϊδηβ ἴΠῸ οἰϊ165 οὗ 
νι ῖο ἢ ἴθογ Πδὰ Ὀεδη ἀσρτίνεα Ὀγ ἴπς 1,δοεάδεμπιο- 
Πΐδ 8 8 Πα ἔουπα {ὑπαὶ ἴῃς Ατοδαΐδηβ ζανα πὸ ἢεαδα ἴο 
ὑπο ὶν νογάβ, αΐ ραϊὰ {πὸ Πρηοϑῖ τερατα ἴο ἴῃς Ττὶ- 
ΡΒΥ] Δ η5 δηα {Πα οὔποτ γῃο δά τενο] θα ἔγοτα {δ τ, 
Ὀδοδυβα ἴΠ686 ΡΘΟρ]ε 8414 ὕπεν ψεῦε Ατοδαΐδῃβ, 88 ἃ 
ΤΟΒυ] οὗὨ [ἢΠϊἷἰς ἴῃε ΕΠ ΘΔ 5 ἴῃ ὑπεὶνγ ἴυτη 61} ὉΠ Θ ΠΑ ΪΥ 
τονναγα ὉΠ 6 πὰ. 
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25] Οὕτω δ᾽ ἑκάστων μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς φρονούντων 
“-" ’ὔ μὲ ’ :] Ν 

τῶν συμμάχων, ἔρχεται Φιλίσκος ᾿Αβυδηνὸς 
4.» ’ ᾽ὔ Ψ ’᾽ 

παρ᾽ ᾿Αριοβαρξάνους χρήματα ἔχων πολλά. καὶ 
πρῶτα μὲν εἰς Δελφοὺς συνήγαγε περὶ εἰρήνης 
Θηβαίους καὶ τοὺς συμμάχους καὶ τοὺς Λακε- 
δαιμονίους. ἐκεῖ δὲ ἐλθόντες τῷ μὲν θεῷ οὐδὲν 
ἀνεκοινώσαντο ὅπως ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο, αὐτοὶ δὲ 
2 “ 2 ΜΠ ΨΈΆ.Ψ0.ΕΒ , ᾿ ς σι 
ἐβουλεύοντο. ἐπεὶ δὲ οὐ συνεχώρουν οἱ Θηβαῖοι 

Μεσσήνην ὑπὸ Λακεδαιμονίοις εἶναι, ξενικὸν 
πολὺ συνέλεγεν ὁ Φιλίσκος, ὅπως πολεμοίη μετὰ 
Λακεδαιμονίων. 

283 Ἐούτων δὲ πραττομένων ἀφικνεῖται καὶ ἡ παρὰ 
Διονυσίου δεντέρα βοήθεια. λεγόντων δὲ ᾿Αθη- 
ναίων. μὲν ὡς χρεὼν εἴη αὐτοὺς ἰέναι εἰς Θεττα- 
λίαν τἀναντία Θηβαίοις, Λακεδαιμονίων δὲ ὡς εἰς 
τὴν Λακωνικήν, ταῦτα ἐν τοῖς συμμάχοις ἐνίκη- 
σεν. ἐπεὶ δὲ περιέπλευσαν οἱ παρὰ Διονυσίου 
εἰς Λακεδαίμονα, λαβὼν αὐτοὺς ᾿Αρχίδαμος μετὰ 
τῶν πολιτικῶν ἐστρατεύετο. καὶ Καρύας μὲν 
ἐξαιρεῖ κατὰ κράτος, καὶ ὅσους ζῶντας ἔλαβεν, 
3 ’ 4 ΄Ὁ ᾽ ᾽ Ἁ ἤ ) ἀπέσφαξεν. ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς στρατευσάμενος εἰς 
ἸΠαρρασίους τῆς ᾿Αρκαδίας μετ᾽ αὐτῶν ἐδήου τὴν 

’ 4 ᾽ [4 ς 7 ς 29 χώραν. ἐπεὶ δ᾽ ἐβοήθησαν οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ 
᾿Αργεῖοι, ἐπαναχωρήσας ἐστρατοπεδεύσατο ἐν 
τοῖς ὑπὲρ Μηλέας γηλόφοις. ἐνταῦθα δ᾽ ὄντος 
αὐτοῦ Κισσίδας ὁ ἄρχων τῆς παρὰ ᾿Διονυσίου 

’ Ψ 3. » 39. “« ς , ἃ 

βοηθείας ἔλεγεν ὅτι ἐξήκοι αὐτῷ ὁ χρόνος ὃς 
εἰρημένος ἦν παραμένειν. καὶ ἅμα ταῦτ᾽ ἔλεγε 
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γΏ1Π|: ἴῃ6 βανεῦαὶ 41116ὲ5 ετα σδοῦ ἰΠὺ5 Π]]6α Ὁ ἢ 868 πιο. 
Ρτουα οοπῆἤασδηςοε ἰη ἐπαηιβοῖνοβ, ΡΒ] βοὺβ οὗ Αὐγάυβ 
δὴ 6 ἔγοῃ) ΑὐἹόοβδῦζδηθβὶ νἱτἢ ἃ Ἰαγρα διηουπί οὗ 
ΙΏΟΠΘΥ. Απᾶ ἴῃ ἴπΠῸ ἢγϑι ρἷαςε 6 Ὀγουρῇῃῦ ἰορεῖθοῦ 
εἰ ὨεΙρὶ πῃ ΤΉΘΡΔΠη8, ὑΠεῖὶγ 4}1165, μὰ τῆς [ιδοεᾶδο- 
ΟΠ 85 ἴο πορο[ίαζεα ἱπ ταραγὰ ἴο ρεδᾶςσθ. Βυΐ ἤδη 
ἴμεν Δα δττὶνοα ἵπετο, ἴΠ6Υ αἰα ποῦ σοηϑυϊῦ ὑῃ6 ροᾶ 
δῦ 4}1 45 ἴο ον ρεδοα 5ῃου]α θὲ Ὀγουρῃϊ δρουῖ, θυΐ 
ἀοΙ ἰθογαϊεα ἴῸΣ ὑπειηβοῖνεβ. ϑίησο, πονόνοῦ, ἴῃς 
ΤΒΟΡδη5 σψουἱὰ ποῦ ἀρστεὶ ὑμαῖ Μοββοης βῃοιϊὰ θἊ 
Βυ 0] εςεῖ ἴο τῆς 1, ἀοεαἀδεοιηοπίδηβ," ΡΠ ]ΠἸβοὺβ βεῖ δρουΐ 
ςΟἸ] οὔ π 8 ἰαυρα ΤΩΟΥΟΘΏΔΙΥ ἔοτοα ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο 8 Κο 
γγΑΓ ΟἹ ἴδε 8βἰάε οὗ [ῃς Ϊ,Δοραἀδεσηοηίδηβ. 

ΝΏΣΙΕ ἴΠ656 ὑπίηρθ νγεῦα ρσοΐηρ οὐ ἴΠε βεοοπᾶ β5ὰρ- 
Ρογίϊῃρ ἔογος βεηΐ ουὖὖῦ ὮὈΥ Πἰοηγβίυβ αγγϊνεῶ. Απά 
θη ἴδε Αἰ ΘηΐΔΠ5 8] 4 [παῖ [Ὁ οὐρῃῦ ἴο ρὸ ἴο 
ἘΠ Θ54ΙΥ ἴσο Ορροβα ἔπε ΤΠ ΘΡαη5, 116 ὑπὸ 1,δοοθᾶδο- 
ΙΩΟ ἑ8η5 ὑτροα ὑπαὺ ἰδ βῃου]ᾶ ρὸ ἴο [,ἀοοηΐα, {Π6 
Ἰατῖεν Ὀ]δὴ οδιτὶβα ὑπὸ ἀΑΥ διηοηρ ἴδ 4]1165. Ας- 
σοΥα ΡΥ, αἴδεν ὑΠπ686 ἴγοορβ ἔγοπη Ὠἰοηγϑοίαβ ᾿ιδά 
5411. τουπᾶ ἴο ᾿,δΔοεαδομπιοη, Αὐοβίἀδιηαϑ ἰοοῖὶς ἔμ οτω, 
δἴοης νἱἢὰ 18. οἰτσθη βο] ἀΐετθ, ἀπ βοῦ οι ὁ δὴ 
εχρεαϊἴοη. Ηδξ οἀρίυγεα Οαγγδα ὈΥ βἴοτιη δηᾶ ρμυῖ 
ἴο πε βοτὰ 4}}] ῃοῃ μα ἴοοϊκ ρῥγίβϑοῃεσθ. ΕὙΟΩΣ 
ἴπογα Βα Ἰμδιοῃεα δ οὔσοα νψ τ) ἢΐθ υπὶτοα ἔογοθβ 
δραϊηβῦ ὕΠ6 ρεορὶς οὗ Ῥαγυβαβίὶα, ἰῃ Αγοδάΐα, ἀπὰ Ἰαϊὰ 
γαῖα ὑπεὶν απ. Βυῦ ψῃδη ἴῃ6 Ατοδάϊδης δηὰ 
Ατρῖνεϑβ σἽδῖὴα ἴο ὑποὶν δϑϑἰσίδηοςε, ἢς γεϊ γα δηᾶ θῃ- 
σαιηροα ἱπ πὰ 1118 αῦονε Μεῖεὰ. ὙγΊ}116 6 νν88 
ἴμποσε Οἰββϑίαδβ, [6 σοτημηδηάθν οὗ ἴΠ6 βυρροτγίπηρ' 
ἔογος ἔγοτα ιοηγϑίυβ, βαϊα ὑπᾶὺ ἴῃς {χης ον ψ ῃῖσο ἢ 
ἢς δᾶ Ρεεη ἀϊγεοῖϊθβα ἴο βεἴδυ δα ἜἊχρίγεα. Αμῃά δ8 
ΒΟΟΩ 8ἃ8 ἢς δὰ 5αἰα {ῃ]8 ἢ6 ἀερατῖεα Ὀγ {με τοδά 

1 φρ. ν. ἱ. 28. 8. 86 ποΐϑ οἢ ΥἹ. τ. 32. 
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καὶ ἀπήει τὴν ἐπὶ Σπάρτης. ἐπεὶ δὲ ἀποπορευό- 
μενον ὑπετέμνοντο αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι ἐπὶ στενῷ 
τῆς ὁδοῦ, ἐνταῦθα δὴ ἔπεμπεν ἐπὶ τὸν ᾿Αρχίδαμον 
καὶ βοηθεῖν ἐκέλευε. κἀκεῖνος μέντοι ἐβοήθει. 
ὡς δὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ἐπ᾽ Εὐτρησίους ἐκτροπῇ, οὗ 
μὲν ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αργεῖοι προσέβαινον εἰς τὴν 
Λάκαιναν, καὶ οὗτοι ὡς ἀποκλείσοντες αὐτὸν τῆς 
ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ. ὁ δέ, οὗπέρ ἐστι χωρίον ἐπίπεδον 
ἐν ταῖς συμβολαῖς τῆς τε ἐπ᾽ Εὐτρησίων καὶ τῆς 
ἐπὶ Μηλέας ὁδοῦ, ἐνταῦθα ἐκβὰς παρετάξατο ὡς 
μαχούμενος. ἔφασαν δ᾽ αὐτὸν καὶ πρὸ τῶν λό- 
χων παριόντα τοιάδε παρακελεύσασθαι" "Ανδρες 
πολῖται, νῦν ἀγαθοὶ γενόμενοι ἀναβλέψωμεν ὀρ- 
θοῖς ὄμμασιν: ἀποδῶμεν τοῖς ἐπυγυγνομένοις τὴν 
πατρίδα οἵανπερ παρὰ τῶν πατέρων παρελάβο- 
μεν παυσώμεθα αἰσχυνόμενοι καὶ παῖδας καὶ 
γυναῖκας καὶ πρεσβυτέρους καὶ ξένους, ἐν οἷς πρό- 
σθεν γε πάντων τῶν “Ελλήνων περιβλεπτότατοι 

31] ἦμεν. τούτων δὲ ῥηθέντων ἐξ αἰθρίας ἀστραπάς 
τε καὶ βροντὰς λέγουσιν αἰσίους αὐτῷ φανῆναι" 
συνέβη δὲ καὶ πρὸς τῷ δεξιῷ κέρατι τέμενός 

Ψ᾽ Ἣ ’ 1 4 ζω 4 

τε καὶ ἄγαλμα Ἡρακλέους 1 εἶναι, τοιγαροῦν ἐκ 
τούτων πάντων οὕτω πολὺ μένος καὶ θάρρος τοῖς 
στρατιώταις φασὶν ἐμπεσεῖν ὥστ᾽ ἔργον εἶναι τοῖς 
ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠθουμένους 
εἰς τὸ πρόσθεν. ἐπεὶ μέντοι ἡγεῖτο ὁ ̓ Αρχίδαμος, 

Αἴδον Ἡρακλέους ἴπ ΜΕΝ. πᾶνο οὗ δὴ καὶ ἀπόγονος λέγεται: 
Ὀγϑοϊεοῦθα Ὀγ 6]. δῃὰ 4]] οἀα.., ξο]]ονγίηρ; ΟΟὈοῦ. 
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ἰεδαϊηρς ἴο ϑραγῖα.υ Βυΐ ψἤεῃ, 885 ἢθ νγϑ τυ πρ᾽ 868 κ.ς. 
ΔΎΨΘΥ, ἴῃ 6 Μεββεηίδῃβ ὑτὶθα ἴο ουϊ Ὠΐτὰ ΟΥ̓ αὖ ἃ ΠΔΥΓΟΥ͂ 
Ρἷαςβ οἡ ἴδε τοϑδα, ἔπογευροι ἢ βεηΐ ἰο Ατοῃί ἀδιηυβ 
δηᾶ Ὀδᾶς ἢϊτη σός ἴο Ὠϊ8 αἰά. Απᾶ Ατοβίἀδιηυβ ἀἰὰ 
ἴῃ δλοϊ ἀο 8ο. ΤΏδη 88 βοοὴ 85 ἴπεγ 4]] αττίνεα δἱ ἴῃ 6 
Ὀγδῇςἢ τοδα Ἰεδαϊηρς ἴο ἴῃς οσουπῖτγ οὗ ἴῃς Ευϊγεβίδηβ, 
16γα μετα [6 Ατγοδαΐδηβ δῃα Αγρίνεβ δανδηοίηρ ἴο- 
ψγαταβ 1 δοοηΐα, ἘΠΕΥ͂ δἷδο παν ἴἢς ἱηϊδηϊίοη οὗ 
διναϊιηρν ΟἹ Ατοπίαδτηυβ ἔγοτη ἢΐβ Βοιμθυναγα ὙγΑΥ. 
Ηδς δοςογαϊησ!νυ, δ ͵υ5ῖ ἴῃς ροϊπὶ ψῇογο ἴδθους 18 δ 
Ιενεὶ ϑρδοα δῖ ἐῃε υποίίοῃ οὗ ἴῃς τοδᾶ Ἰδδάϊηρ ἴο 
1ὴ6 Εἰυϊτοβίδηβ δηα ἴῃς τοδᾶ ἴο Μεῖεα, ἰυγτηοδαᾶ ουϊ 
οὗ Ὠϊβ5 ρα δῃά ἔοττηεα ἢϊ5 ἵἴσοορβ ἴῃ πε ΓῸΣ Ὀδι]6. 
[Ὁ 5 βαϊα ἰμδὺ ἢς 4130 νγεῃΐὶ δἱοηρ ἱπ ἔγοηὶ οὗ τῃς 
θαι] ]οη5 8πα Ἄχῃογῖεα ἢἷβ τδῃ ἷπ ἴδμα ἐ]]ονίηρ 
ψνοτγής : “ Εε]]ον οἰ τίΖεηβ, ᾿οῦ 8 ποὺν ΡΓονῈ ΟΌΓΒΕΪν 65 
Ὀγανα τῇϑῃ πα ἴῃυ5 θὲ δ0]ε ἴο Ἰοοὶς ρεορὶε ἰῃ ἴῃς 
ἴλοθ : ἰοῦ τ Ββαπᾶ οἢ ἴο ἴποβε ψῇῆο οοὴς δῖοι 8 
16 ἐαιΠευϊδηα δ5 ἰἢ γγὰ5 ἤδη νὰ τεοοϊνεα ἰζ ἔγοῦλ 
ΟἿΓ ἤδλιῃουϑ ἰοῦ υ8 ο6856 ἴο ἔδοϊ βῆδιη)θ Ὀδοΐογτε νἱνθϑ 
Δα οΟἸΠ] το δηῃα οἰ θὺβ 8πα βἰγδηροῦβ, πῃ ὙΏΟ56 
εγαβ Μὰ υ864 οπςα ἴο ΡῈ ἴῃς τηοβῦ Πίρσηγ Ὠοπουτεά 
οὗ 411 με Οτεοῖκβ. ὙνΠδη ἔμπεδα ψογαβ Πδα "εθῃ 
ΒΡΟΚΚΘΙ, ἰδ 15 δαί ὑπαῦ ἔγοτῃ ἃ οἴδᾶγ 8ΚΥ ἴπεγε Ἵοϑδηδ 
Πριπΐπρβ δηα ἐπυπασδγίηρβ οὗ ἔδνουγϑῦϊε οὐδ ἴῸγ 
Ὠίτα ; δηᾶ 1ὑ ομδῃοβά 4]50 ἰῃαῖ οῃ {πε τ ρῃῖϊ νἱὴρ ννᾶ8 
ἃ 5ϑ8ηοἴ ΙΓ ΔΠ6 ἃ κἴδϊυς οὗ Ηδεγϑοϊεβ. ΑΚ « σγεϑβυϊῦ, 
τῃοτγεΐογα, οὗ 411 ἴπεβε τῃηΐπρϑ, [Ὁ 18 τερογίεα παῖ ἴῃ 6 
801 1615 ΨΟΓΘ ἱμβρίγοα ψἱ ἢ 80 το ἢ βίγεηρσίῃ δηᾶ 
οουγαρα ὑπαῦ δ ννᾶ5 ἃ ἴδϑκ ἔον ὑπεὶγ ᾿ἰεδάθυβ ἴο γαϑυγα ἢ 
[θὰ 845 ἴΠΕΥ ὈΡυβῆεδα ἔογνασγα ἴο {πεῸ ἴγοηῖ. Αἀπὰ 
γε η Αὐομιάδηυβ δα πε δάνδηςε, ΟἿΪΥ ἃ ἔενν οὗ [πε 

1 ΤῊ. οἰγουπιθύϑῃοθ γγὰ8 οὗ ροοᾶ οἴγδη Ὀθοδυβο Ηθγϑοΐθδ 
γ͵88 16 ὑγδαϊ 008] δῃοαϑῦοῦ οὗ ἴ86 ϑραγίδῃ Κίηρα. 
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ὀλίγοι μὲν τῶν πολεμίων δεξάμενοι εἰς δόρυ αὐὖὐ- 
τοὺς ἀπέθανον! οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύγοντες ἔπιπτον, 
πολλοὶ μὲν ὑπὸ ἱππέων, πολλοὶ δὲ ὑπὸ τῶν Κελ- 
τῶν. ὡς δὲ ληξάσης τῆς μάχης τροπαῖον ἐσ τή- 
σατο, εὐθὺς ἔπεμψεν οἴκαδε ἀγγελοῦντα Δημοτέλη 
τὸν κήρυκα τῆς τε νίκης τὸ μέγεθος καὶ ὅτι Λακε- 
δαιμονίων μὲν οὐδὲ εἷς τεθναίη, τῶν δὲ πολεμίων 
παμπληθεῖς. τοὺς μέντοι ἐν Σπάρτῃ ἔφασαν 
ἀκούσαντας ἀρξαμένους ἀπὸ ᾿Αγησιλάου καὶ τῶν 
γερόντων καὶ τῶν ἐφόρων πάντας κλαίειν: οὕτω 
κοινόν τι ἄρα χαρᾷ καὶ λύπῃ δάκρυά ἐστιν. ἐπὶ 
μέντοι τῇ τῶν ᾿Αρκάδων τύχῃ οὐ πολύ τι ἧττον 
Λακεδαιμονίων ἥσθησαν Θηβαῖοί τε καὶ ᾿Ηλεζοι" 
οὕτως ἤδη ἤχθοντο ἐπὶ τῷ φρονήματι αὐτῶν. 

Συνεχῶς δὲ βουλευόμενοι Θηβαῖοι ὅπως ἂν τὴν 
ἡγεμονίαν λάβοιεν τῆς ᾿Ελλάδος, ἐνόμισαν, εἰ 
πέμψειαν πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα, πλεον- 
εκτῆσαι ἄν τι ἐν ἐκείνῳ. καὶ ἐκ τούτου παρακαλέ- 
σαντες ἤδη τοὺς συμμάχους ἐπὶ προφάσει ὅτι καὶ 
Εὐθυκλῆς ὁ Λακεδαιμόνιος εἴη παρὰ βασιλεῖ, 
ἀναβαίνουσι Θηβαίων μὲν Πελοπίδας, ᾿Αρκάδων 

δὲ ᾿Αντίοχος ὁ παγκρατιαστής, ᾿Ηλείων δὲ ᾿᾽Αρ- 
χίδαμος" ἠκολούθει δὲ καὶ ᾿Αργεῖος. καὶ οἱ ᾿Αθη- 
ναῖοι ἀκούσαντες ταῦτα ἀνέπεμψαν Τιμαγόραν τε 
καὶ Λέοντα. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖ ἐγένοντο, πολὺ ἐπλεον- 
ἐκτει ὁ Πελοπίδας παρὰ τῷ Πέρσῃ. εἶχε γὰρ 
λέγειν καὶ ὅτι μόνοι τῶν ᾿Ελλήνων βασιλεῖ 
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ἐμοαΥ ψαϊϊεα {1}} ΠΪ8 σθ ἢ οϑτας ν ἢ Βρθαγ- ᾿Βγυιδῦ ; 868 πο. 
18686 ψοτεὲ Κ|Π]εα, ἀπά ἴΠε τεϑῦ ψεσα ουὐ ἀονν 48 ἴΠ6Ὺ 
βεάᾶ, την ΟΥ̓ ἴῃ 6 ΠΟΥΒο ἢ 8Πα ΤΔΗΥ ὈΥ ἴδῃς (ς}}5. 
ΤΏΘΗ 8ἃ5 8000 88 ἴδε ᾿αϊ}]6 δα επάεα δηάᾶ ἢε μαδά 
βαῦ ὕΡ 8 ἰτορῇγυ, ἢ ἱτημηδαίδίο!Υ βεηῦ όσα Ὠειο- 
[616ε5, 16 δεγα]α, ἴο τεροῦῖ ἴῃς ρτεδῖποβα οὗ ἢϊς 
νἹἱούουυ δῃὰ τῆς ἔδοϊ ὑῃαῦ ποῖ 50 τωυοἢ 85 οπε οὗ ἴῃς 
1, Δοοἀβοιηοηΐδηβ ἢδα Ὀδδὴ 518], νν 16 ναϑῦ Πυτ 8 
ΟΥ̓ ἴῃς ΠΟΥ ἢιδα ἔ8]]16η. Απᾶ σψῇδῃ ἴῆ6 ῥθΟρΪς δὲ 
ϑραγία ἤεασγα ἰἢηϊ8, 1 18 βαϊὰ {δὶ 4}} οὗ δ σψερὶ, 
υερὶπηΐης νυ Αρεβιίαυβ, ὑῃ6 βεηδίουβ, δπὰ {δὲ 
ἜΡἤοΥβ; 80 ἔτιια ἰῦ ἰ8, ἱπάεβά, ὑπαὶ ὕδαγβ Ὀεϊοηρ ἴο 
ἾοΥ δηὰ βοστοῦνν αἰῖκθ. Οπ ἰπε οὔμεν ἢδηα, Ῥοϊἢ τΠῸ 
ΤΏΘΌΔη5 δηᾶ Πα Ε]θδη5 ψοτα δἰ πηοβὺ 85 ΜῈ]] ρ]ςαβεα 
8ἃ85 ἴῃς 1,Δοραἀδεοιοηΐδηβ δὖ ἴπε τηϊβίοτίαπε οὗ πὰ 
Αγοδα!δ8}5----50 νεχεα ἢδα ἴῃογ ἱεοοιὴθ ΟΥ̓ ὑΠ]15 ὑἰπλ6 
αὖ πεῖν Ργαϑυμρί!οη. 

Απᾶ ποῦν {πε ΤΉ ΘΡδΠ5, γῇο ψεγα σΟὨ ὉΠ Ὸ Αγ Ρ]Δ.- 867 5.0. 
εἰηρ μον [ΠΥ ταΐὶρῦϊ ορἰαίη ἴΠ6 Ἰεδοσβἢὶρ οὗ ὕτεεςο, 
Εἴ ὕροη ἴδε 1ά46Α ὑπαὶ 16 1Π6Υ 5ῃου]ά βεπὰ ἴο {δε Κίηρς 
οὗὨ [6 ΡῬευβίδῃβ, ᾿ΠῈῪ ψου]α σαΐῃ βοπῆθ δανδηΐαρε ἴῃ 
ἢ. ΤΠΟΥΘΌΡΟΙ ἈΠΕΥ ἱτητηδαίδἴε!γν βϑυτησηοηδα {Π6ῚΓ 
411165, οἡ. ἴῃς ῥγεϊεχὺ ἴῃαῦ Ευϊῆγοϊεβ, [η6 1,Δοεάδε- 
ΤΟ 8}, νγἃ8 830 δ᾽ με Κίηρ᾽β σουγῦ; δηᾶ ποτὰ νεπΐ 
ὉΡ ὑπ] ν᾿ Ῥεϊορί 45 ἴον ὑῃῈ ΤΉ ΘΡδη5, Απιος8, 
1ῃ6 ρῬαπογαιίδϑι,} ἔοσῦ ὑῇς Αγοδαϊδηβ, ἀπα Αὐοῃιάδγηι 
ἴον ἴ86 ΕἸδδηβ; δὴ Ατγρῖνε δΞο ψεηΐ ν ἢ ὑδμεη. 
Απά ἴμ6 ΑἰΒοπΐδη8, ὉρΡομ Πεατίηρ οὗ {Π͵18, βεηῦ ἊΡ 
ΤιμλροΟτα8 δηα ἰδοὺ. πε ἴῃ6 διῃθαββδαουβ 8Γ- 
τνεα ἵπεγε, Ῥοϊορίἀδαβ δηϊογεαὰ ἃ ρστεδῖ δανδηΐαρε 
ψῊ ἢ ἴῃς Ῥεγβίαῃ. ΕῸΥ ἢε νγὰ8 Ἀ0]6 ἴο 58ὺ ὑπαὶ ΗΪ5 
ΡῈορὶῈ ψοεῦα πε ΟἿΪΥ ομδ68 διποηρ ἴῃς Οτεεκβ 0 

1 ΤῊΘ παγκράτιον, ἃ τορι “ὁ Θνϑηῦ ᾽ 1η 6 ΟἼσθοὶς μδύλομδὶ 
ἔϑιμθβ, γγ88 ἃ οοῃ δἰ παύϊοη οὗ ροχίῃρ δῃηὰ τυχϑβυϊηρ. 
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συνεμάχοντο ἐν Ἰ]λαταιαῖς, καὶ ὅτι ὕστερον οὐ- 
δεπώποτε στρατεύσαιντο ἐπὶ βασιλέα, καὶ ὡς 

Λακεδαιμόνιοι διὰ τοῦτο πολεμήσειαν αὐτοῖς, ὅτε 
οὐκ ἐθελήσαιεν μετ᾽ ᾿Αγησιλάου ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν 

οὐδὲ θῦσαι ἐάσαιεν αὐτὸν ἐν Αὐλίδι τῇ ᾿Αρτέμιδε, 
ἔνθαπερ ᾿Αγαμέμνων ὅτε εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐξέπλει 
θύσας εἷλε Τροίαν. μέγα δὲ συνεβάλλετο τῷ 
Πελοπίδᾳ εἰς τὸ τιμᾶσθαι καὶ ὅτι ἐνενικήκεσαν 
οἱ Θηβαῖοι μάχῃ ἐν Λεύκτροις καὶ ὅτι πεπορθη- 
κότες τὴν χώραν τῶν Λακεδαιμονίων ἐφαίνοντο. 
ἔλεγε δὲ ὁ Πελοπίδας ὅτι οἱ ᾿Αργεῖοι καὶ οἱ ᾿Αρ- 
κάδες μάχῃ ἡττημένοι εἶεν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, 
ἐπεὶ αὐτοὶ οὐ παρεγένοντο. συνεμαρτύρει δ᾽ αὐτῷ 
ταῦτα πάντα ὡς ἀληθῆ λέγοι ὁ ᾿Αθηναῖος Τιμα- 

γόρας, καὶ ἐτιμᾶτο δεύτερος μετὰ τὸν ἸΤελοπίδαν. 
ἐκ δὲ τούτου ἐρωτώμενος ὑπὸ βασιλέως ὁ Πελο- 
πίδας τί βούλοιτο ἑαυτῷ γραφῆναι εἶπεν ὅτε 
Μεσσήνην τε αὐτόνομον εἶναι ἀπὸ Λακεδαιμονίων 
καὶ ᾿Αθηναίους ἀνέλκειν τὰς ναῦς" εἰ δὲ ταῦτα μὴ 
πείθοιντο, στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτούς" εἴ τις δὲ πόλις 
μὴ ἐθέλοι ἀκολουθεῖν, ἐπὶ ταύτην πρῶτον ἰέναι. 
γραφέντων δὲ τούτων καὶ ἀνωγνωσθέντων τοῖς 
πρέσβεσιν, εἶπεν ὁ Λέων ἀκούοντος τοῦ βασιλέως" 
Νὴ Δία, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ὥρα γε ὑμῖν, ὡς ἔοικεν, 

ἄλλον τινὰ φίλον ἀντὶ βασιλέως ζητεῖν. ἐπεὶ δὲ 
ἀπήγγειλεν ὁ γραμματεὺς ἃ εἶπεν ὁ ᾿Αθηναῖος, 
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μά οιιρμῦ ου ἴδε 8146 οὗ ἴῃς Κίηρ αἱ Ρ]αΐδβα, ὑπαὶ 861 κ'ο. 
ὙΠΕΥ Βαα πενοῦ δίϊοσννδυαβ ὑπαογίδεη ἃ οδιηραΐῖση 
ρεαϊηδὺ ἴΠε Κιηρ, δὰ παῖ ἴπε 1,Δοεαδοιηοῃίδηβ δα 
τηδάθ νγᾶῦ προῃ ἔπει ῸΓΡ ργεοίβεὶυ ὑῃς γϑδβο ὑπαὶ 
ὑπΠὲν δδὰ ἄεο!πεᾶ ἴο χοὸ ψ ἢ Αρεβιϊδυβ ἀραϊηβὺ Εἰμὶ 
Δα δᾶ γτεξιβεα ἴο ρεστοϊῦ Αρεβϑιϊδὰβ ἴο βδογίῆςθ ἴο 
Ατγίεμλβ δ Δυ]}15,2 [86 νεσὺ δροῦ ψ] 6 ΑρΑΙΔΟΙ ΠΟΙ, 
αὖ 186 ἴτε θη ες ψγἃ8 βδ Πρ ἔογί ἢ ἴο Α58ϊ14, δὰ 
βδουβοεα ᾿εΐοσγε ἢ6 οαρίυγεα ἼΤτογ. [Ὁ «͵δο ἼἽοῃ- 
ὑγὶρυϊεα στεδῦν ἴοννασαὰ [Π6 νἱπηΐηρ οὗὨἨ ΠΟΠΟῸΓ ΤῸΓ 
Ρεϊορίἀδβ ὑμαῖ ἴῃς ΤὭοαης δα εδὴ νἱοϊζοτίουβ ἴῃ 
μαῖῦ]Ὲ δ 1 δυςῖγα, δα ὑμᾶὺ με δα δανηἱτεαϊγ 
ταναρεα ἴῃς σουπίτγυ οὗ [πε 1,Δοεαἀδειηοηΐδηβ. Ρε]ο- 
Ρ᾽ἄδ5 4150 βαἱὰ {παῖ ἴῃ6 Αγρῖνεβ δηὰ Αγοδαάϊδῃβ μδὰ 
Ὀεδῃ αἀεξεαϊεα ὈγΥ ἴδε 1,δοεαἀδειηοηΐδηβ ἤθη {πε 
ΤΠεθδη8 ΜΕΥ ποὺ ρῥγαβδεὴῦ ψἱτἢ ἴθ. Απᾶ τῆς 
ΑἸἰΒαιηΐδη, Τιπγαρογαβ, ὕοτα νυν Ππ 658 ἴῃ ἢΐ5 ὈΘῈ ἢ 4] τηδὶ 
411} {μεϑὲ τΐηρθ νοῦ ἢ 5 ψεγα ὑγὰα, δηᾶ 50 
βἰοοα Ξεοοπά ἰπ Βοποὺν ἴο Ρε]ορίάδ8. εϊορί 88 νγαβ 
1πογοΐογε δϑκεαα Ὀγ ἴπς Κίηρ ψῇῆηδὺῦ ἢς ἀεδίσεα ἴο ἴδνε 
γε ἴδ ον Ὠίμη ; ἢς τϑρὶϊεςα, [Παῦ Μεββοης 5ῃου]ᾶ θὲ 
ἱπάερεπάδηϊ οὗ πε 1, δοθαδοσηοηΐδηβ δἃπα [αὶ ἰῃς 
ΑἸΒΘἾΔπ8 βῃου]α αὐδᾶν ὕΡ {πεῖν 5810Ρ5 οὐ πε Ἰδηᾶ ; 
ἰδῇ 1ἔἴπεὲν τεξαβεα ορεαάϊδηςα ἴῃ [ἢ 656 Ροϊηΐδ, [86 σοη- 
ἰγδοϊίηρ ραγίϊθβ οσα ἴο Δ Κ6 δὴ δἊχρεαϊϊίοη ἀραϊπϑὶ 
[δὰ ; δηᾶ παῖ 1 ΔὴΥ ΟἸζΥ τεξυβεα ἴο Ἰοπ ἴῃ βυςο ἢ 
ἐχρεαϊ τοι, ΠΥ ψοτα ἴο ρῥγοοθθα ἤγϑὶ οὗ 4]1 δραϊηβδὶ 
τμᾶῦ εἶγ. ὙΏ δι ἴπεβε ἐπίηρβ Πδα θεεη νυ τε δηθὰ 
τεδά ἴο ἴδε διῃβρδββδάουβ, [βοὴ 8814 ἴῃ ἴῃς Κὶπρ' 8 
Πεδυίηρ, “ΒΥ Ζευβ, Αἰμεηίδηβ, ἰὉ 18. ὑἴχωθ ἔὸγὺ γου, ἰΐ 
β6ϑῖηβ, ἴο ΡῈ βϑεκίπρ' βοὴθ οὔδμεν ἔγεπα ἱπϑϊοδα οὗ 
ἴπε Κίηρ." Απα ψῇδη [πε βεογεῖδυυ δα ἱηϊεγργειϊοά 
ἴο ἴῃς Κίπρ νμδῖ ἴῃς Αἰμδηΐδη δα 5814, ἢς δραΐῃ 

Δ Κ'66 ΠΙ|Ι, Υ. ὅ. 838 ΤῊΏΪΒ ἱποϊἀδηὺ ἰ8 ἀδβοσὶ ὑθὰ ἰῇ 111. ὧν. 3-.4. 
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’ 3 ᾽ὔ ’ 3 ’ὔ ’ 

πάλιν ἐξήνεγκε προσγεγραμμένα" εἰ δέ τι δικαιό- 
τερον τούτων γιγνώσκουσιν οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἰόντας 
πρὸς βασιλέα διδάσκειν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο οὗ 
πρέσβεις οἴκαδε ἕκαστοι, τὸν μὲν Τιμαγόραν 
ἀπέκτειναν οἱ ᾿Αθηναῖοι, κατηγοροῦντος τοῦ Λέον- 
τος ὡς οὔτε συσκηνοῦν ἑαυτῷ ἐθέλοι μετά τε 
Πελοπίδου πάντα βουλεύοιτο. τῶν δὲ ἄλλων 
πρέσβεων ὁ μὲν ᾿λεῖος ᾿Αρχίδαμος, ὅτι προυτί- 

Ἁ 4 Ἁ ΄ ᾽ ᾽’ 3 ᾽. Ψ΄' μῆσε τὴν Ἦλιν πρὸ τῶν ᾿Αρκάδων, ἐπήνει τὰ τοῦ 
’ φ ν" ’ Ψ 3 ἴω ) 

βασιλέως, ὁ δὲ ᾿Αντίοχος, ὅτι ἡἠλαττοῦτο τὸ ᾿Αρ- 
’ ΝΜ “Ὁ δὼ 3, 3 ’ ’ δ καδικόν, οὔτε τὰ δῶρα ἐδέξατο ἀπήγγειλέ τε πρὸς 

τοὺς μυρίους ὡς βασιλεὺς ἀρτοκόπους μὲν καὶ 
ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ θυρωροὺς παμπλη- 
θεῖς ἔχοι, ἄνδρας δὲ οἱ μάχοιντ᾽ ἂν “Ἑλλησι πάνυ 

΄“ ᾽ ΝΜ ὃ 4 θ ἐδ [ω. ἃ δὲ ’ 

ζητῶν οὐκ ἔφη δύνασθαι ἰδεῖν. πρὸς δὲ τούτοις 
καὶ τὸ τῶν χρημάτων πλῆθος ἀλαζονείαν οἷ γε 
δοκεῖν ἔφη εἶναι, ἐπεὶ καὶ τὴν ὑμνουμένην ἂν 
χρυσῆν πλάτανον οὐχ ἱκανὴν ἔφη εἶναι τέττυγε 
σκιὰν παρέχειν. 
Ὡς δὲ οἱ Θηβαῖοι συνεκάλεσαν ἀπὸ τῶν πόλεων 

ἁπασῶν ἀκουσομένους τῆς παρὰ βασιλέως ἐπι- 
στολῆς, καὶ ὁ Πέρσης ὁ φέρων τὰ γράμματα 
δείξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα ἀνέγνω τὰ γε- 
γραμμένα, οἱ μὲν Θηβαῖοι ὀμνύναι ταῦτα ἐκέλευον 

δι Ἁ « ζω] λ. [4 , 

βασιλεῖ καὶ ἑαυτοῖς τοὺς βουλομένους φίλους 
εἶναι, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων ἀπεκρίναντο ὅτε οὐκ 
ὁμούμενοι ἀλλ᾽ ἀκουσόμενοι πεμφθείησαν" εἰ δέ 
τι ὅρκων δέοιντο, πρὸς τὰς πόλεις πέμπειν ἐκέ- 
λευον. ὁ μέντοι ᾿Αρκὰς Λυκομήδης καὶ τοῦτο 
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ὑγουρὶιῦ οὐ ἃ ἔασι οΣ ψυϊρ : “ Απά {Γ 186 ΑΥἸΒΠΘὨΐδις. 30]. Βο. 
ΔΓῈ ΑνᾶΥῈ οὗ δηυἰ προ Ἰυδίεν ὑῃδη {Π|Ὲ56 γον βίοῃβ, 
ἰεῖ τε σός ἴο ἴῃς Κίηρ ἀπὰ ᾿ηΐοιτη ἢΐπλ.᾿ Νον 
δ ἴῃ 6 δια ββδοΥ ἢδα γεϊυγτηςα ἴο {μδὶσγ βανογαὶ 
Ποιης8, ΤΊ ρΌΓΑΒ 88 ραΐ ἴο ἀεδί Ὀν ἴῃς ΑἸμδηίδηβ 
οὐ δα οοταρ αἰπὺ οὗ Ἰδοη {πδὶ ἢς [δᾶ γτοΐυδοα ἰο 
5μάσγὸ αυαγίευβ ψ ἢ) Ὠΐπὰ δα Πδα ἰδκθὴ σου56] ἴῃ 41} 
τηδὶζεῦβ ἢ Ρεϊορίααθ. Α5 ἔογ 186 οὐεῦ ἀμλραββα- 
ἄοτβ, Ασομίαδιυβ, Π 6 ΕἸ] 6 δη, ργαΐβεα ἴΠε ἀοίΐπρϑ οὗ ἴῃ 6 
Κιίηρ, θαδοἼοδῦβε ἢ ἢδα Πποπουγεᾶ ἘΕἸ}5 αἴονς ἴῃς Ατγοδ- 
ἀἰδηβ ; θυῦ Απἰϊοοδυβ, θδοδυβς ἴῃς Αγοδαϊδη Ϊ δαριδ 
ψγ͵ἃ8 1655 Γερδγαβά, ἀ]4 ποῖ δοοερῇ πε τογα] ρ 5, απᾶ 
τεροσίβεα ὕδοῖκ ἴο ἴῃς Τεη ᾿Γπουβαηά ἰ {],αῖ ἴῃς Κὶπρ 
Πα ὈΔΙΚΕΓΒ, Δα σοο]κ5, δηα ψ ἱπ6- Ρουτεῦβ, δηα ἀοου- 
δαροσβ ἴῃ ναϑῦ πυχογβ, ρυῦ 85 [ῸΓ τθη ψἢο οου]ὰ 
βρῃῦ ἢ Οτεοῖκβ, ἢς 88:4 αὶ ὑΒβουρῇ Πὲ βουσὶ 
ἀΠΠ σοηῦν Βα οουἹὰ ποῦ βε6Ὲ δὴν. Βεϑίἀεβ. {πΐϊ5, 6 
5814 ὑμαῦ ῸΓ Πὶβ ρατῦ ἢς ὑπουρ]ὶ ὑμᾶὺ ἴῃ Κὶηρ᾿ Β 
ΘΔ] ΟΥὮἁἨ ἸΠΟΠΕΥ γγἃ5 150 τἤεσε ργεΐεῃοα, ἴου ἢ6 εἰ 
[μαὺ ὄνεὴ ἴῃε σοϊίάεῃ ρ]δηεα-ἴχες, [Παὺ ψγὰ8 ΤΌΓΟΝΟΥ 
μαυρεοα ὑρομ, νγὰβ8 ποῖ ἰαῦρε δπουρὴ ἴο δῇοσγα 5 δᾶς 
ἴῸΓ ἃ ρτδββῆορρετγ. 
δα ἴῃ6 ΤΠεΡδη5 ἢδα ο4]]εα ᾿ορεῖμοῦ γεργαβεηΐα- 

να 5 ἔγοι 411 [ἢ οἰζ65 ἴο ἤδθαγ ἴῃς ἰεϊζεσ ἔγοσω 1ῃ6 
Κίηρ, δῃὰ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ψῆο θοτγα ἴΠε ἀοουϊηεηῖ, Πανίης 
β8ῆονῃ ἴῃς ΚΊηρ᾿β 564], ἢδα σεδα ψ]αῦ ννδ8 ψυτύθη 
[Πα γεΐη, δἰ πουρὴ ἰδς ΤΠεΡδὴς αϊγτεοῖοα ἴῆοβα ψἢο 
ἀεδἰτεα ἴο "εκ ἔτ εηαβ οὗ ἴῃς Κίηρ δηά ἐπειηβοῖνοβ ἴο 
ΒΘΑΥ ἴο ὕπ6βε ργονίβίοῃβ, ἴδ σεριεβθηϊαιναοβ ΤὙΌΤΩ 
186 οἰ{165 τϑρ δα ὉΠπᾶὺ ἴμεν Ὠδα ποῦ δε βεηῦ ἴο σίνα 
ἐποὶγ οδῖ]5, θυΐ ἴο Ἰἰεῖδθη ; δῃα 1 1ηΠ6 ΤΏ δης ἢδὰ 
ΔΩΥ ἀ6βῖγα ἔογν οἂί 8, [6 Ὀ846 ἵδη βεπᾶ ἴο {116 οἱ 168. 
Ιπάεβθα με Αγοδάϊΐδῃ, [γοοιηθαε8, βαϊα {18 θεβι 685, 

᾿νε. ὍΠ6 Ατοδαϊδῃ ἈΒβθιὉΪγ. 
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ἔλεγεν, ὅτε οὐδὲ τὸν σύλλογον ἐν Θήβαις δέοε 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἔνθα ἂν ἦ ὁ πόλεμος. χαλεπαινόντων 
δ᾽ αὐτῷ τῶν Θηβαίων καὶ λεγόντων ὡς διαφθείροι 
τὸ συμμαχικόν, οὐδ᾽ εἰς τὸ συνέδριον ἤθελε καθέί- 
ἕξειν, ἀλλ᾽ ἀπιὼν ᾧχετο, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πάντες οἱ 

ἐξ ᾿Αρκαδίας πρέσβεις. ὡς δ᾽ ἐν Θήβαις οὐκ 
ἠθέλησαν οἱ συνελθόντες ὁμόσαι, ἔπεμπον οἱ Θη- 
βαῖοι πρέσβεις ἐπὶ τὰς πόλεις, ὀμνύναι κελεύ- 

οντες ποιήσειν κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα, 

νομίζοντες ὀκνήσειν μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων 
ἀπεχθάνεσθαι ἅμα ἑαντοῖς τε καὶ βασιλεῖ. ἐπεὶ 
μέντοι εἰς Κόρινθον πρῶτον αὐτῶν ἀφικομένων 
ὑπέστησαν οἱ Κορίνθιοι, καὶ ἀπεκρίναντο ὅτε 
οὐδὲν δέοιντο πρὸς βασιλέα κοινῶν ὅρκων, ἐπη- 
κολούθησαν καὶ ἄλλαι πόλεις κατὰ ταὐτὰ ἀπο- 
κρινόμεναι. καὶ αὕτη μὲν ἡ ἸΠελοπίδου καὶ τῶν 
Θηβαίων τῆς ἀρχῆς περιβολὴ οὕτω διελύθη. 

Αὖθις δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας, βουληθεὶς τοὺς 

᾿Αχαιοὺς προσαγαγέσθαι, ὅπως μᾶλλον σφίσι 
καὶ οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι προσέ- 

χοιεν τὸν νοῦν, ἔγνω ἐκστρατευτέον εἶναι ἐπὶ τὴν 
᾿Αχαΐαν. Πεισίαν οὖν τὸν ᾿Αργεῖον στρατηγοῦντα 
ἐν τῷ Αργει πείθει προκαταλαβεῖν τὸ Ονειον. 
καὶ ὁ Πεισίας μέντοι καταμαθὼν ἀμελουμένην 
τὴν τοῦ ᾿Ονείου φυλακὴν ὑπό τε Ναυκλέους, ὃς 
ἦρχε τοῦ ξενικοῦ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ ὑπὸ 
Τιμομάχου τοῦ ᾿Αθηναίου, καταλαμβάνει νύκτωρ 
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ἰαὶ 1 νγᾶὰβ8 ποὺ δνθὴ ῬΓΟΡΟΥ ἴον ὑΠ6 σοηγοδδ ἴο δὲ 867 5.6. 
᾿6] ἃ ἴα ΤΟ 65, θαΐ ταῦθου δὲ ὑπ Ξεδὶ οὗ νγδὺ, γῇ γον οΥ 
ἰτρῃῖ ΡῈ. ΤἬΏΘη, βίμοα ὑΠ6 ΤΉ ΕΡδΔη5 νγεῦα δῆρτυ ν] ἢ 
Ὠΐτη δηᾶ 5αἱαὰ ὑπαὺ ἢ νγὰβ ἀδδιτογίηρ πε οοτηρδοῦ οὗ 
8Π|Δς6, ἢ6 τεαΐυβεα Ἔνθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ δθαὺ δ ἴπ6 
οοΏρταβθ, θὰῦ ἴοοκ Ὠϊπη561 οἵ, διὰ ψ ἢ τα ψεπὶ 
4}} 16 διῃρδβϑδάουγβ ἔγοη Ατοδαΐϊα, ἊΑσδοοσαϊηρὶνυ, ἱπ- 
ἈΒΙΩΠΟἢ 85 ἴῃοβθε ηο δα σομγς ορεῖμεν χείυβεα ἴο 
ἴακε {Π6 οοἷ αἱ ΤΠ ΕΡ65, ἴῃ6 ΤΏΘΡδη5 βοΐ διὰ θ89- 
5Δ0ἋΟΥ5 ἴο ἴῃς οἰἴ165 δα αἰτεοϊεα ἐμειὰ ἴο βνεαγ {τὺ 
ἴδ ψου]ά δοῖ ἴῃ δοοογάδησς ἢ ἴῃς Κιηρ᾽ 5 Ἰεϊίου, 
θεϊ!ενίηνς ὑπαῦ ἐδοἢ οὔα οὗ 16 οὐδεβ. ὑδκθὴ 5 ΠΡῚῪ 
νοῦ αὶ Πεδιΐαϊε ἴο ἱποὺν ἴδ μαϊτεα οὗ ἔπϑυβεῖνεβ δηᾶ 3 
{με Κίῃρ δὖ 16 βίης ἰτθ. Δ] ,θη, Πουγανυοῦ, ὈΡΟῚ 
[6 ἀγγίναὶ οὗ ἴ᾿ῃ6 δι ραββδάοῦβ αὖ Οογίητῃ, ὑποὶν ἤγοῖ 
ϑἰορρίηρ-Ὀ ]δςοο, ὑΠ 6 ΟοΥ δηβ γεϑϑῖθα ἴῃς Ρτοροβδὶ, 
δηα γϑρ]εα μδῖ πεν δα πο ἀδϑῖγε ἴογ οί βῃαδγεᾶ 
ψῖ ἢ ἴῃς Κίηρ, ἴμθη οἴ ον οἰ] 65 4150 (ο]]ονεα βυϊῦ, 
σἰνίηρ {πεῖν ηβυνεΥβ ἴῃ ὕΠ)}6 βᾶπλα ἴθύτηβ. ΤΠ ἰΐ νγᾶ5 
{Πα ὑΠ15 αὐϊειαρῦ οὐ {πε μαζὶ οὗ Ρεϊορὶα5 δπα ἴμῈ 
ΤἬΘΡΔη5 ἴο σαΐη ἴἢς ΕΔ δου ἢ σάπια ἴο ἰΐ8 6 ηα. 

ἘΡαταϊποπαδϑ, ου ἴῃς οἴπεγ δῃά, νυ] ϑῃΐηρ ἴο Ὀγίηρ 
ον ἴῃ6 Δοϊδθδὴβ ἴο {πΠ6 546 οὗ ἴῃ6 ΤΠαΡδη5, ἰπ 
οΥεῦ {πᾶὺ ἴΠ6 Ατοδαδη5 ἀπα ἴΠ6 οἴ Ὶ 411168 ταϊσῃϊ 
Ὀκ ταοτὰ ἱπο ηεδα ἴο σίῖνε Πεεα ἴο ἔπε, ἀεοϊάεα ῃαῖ 
ὃς τηυβῦ τδΥ ἢ ουΐῃ ἀραϊηδῦ Αοῆδθα. Ηδ τπογεΐογε 
Ρεσβυδαεα Ρεϊβίαβ, [πες Ατρῖνε, ψμο Ποϊὰ ἰῃς ροκίτἰοι 
Οὗ ρεῃεγαὶ δὖ Αὐροβ, ἴο οσσῦρΥ Ομπαδυτα ἰ πῃ δάἄνδηςα. 
Αμα Ρεϊϑβίαϑ, αἴτεον ῃε ἢδα Ἰεαγπϑά {πᾶὺ ἴῃ 6 συδγα ΟνΕΓ 
Οπουχα νγᾶ5 ἱεΐπρ' τηδἰ αἰαὶ με α σαγ ] εβϑῖγ Ὺ Νᾶμο] 65, 
Ψη)Ὸ σοχητηδηᾶεα [Π6 Τ]ΘΥΟΘΕΠΔΙΎ ἴτγόοορβ οὗ {πε 1,8ς6- 
ἀαθιμοηΐδηβ, Δηα ὈΥ Το οῆυ5, ἴῃς Αἰϊοπίδη, α]ἃ 

1Α πιουηίϑἱη τᾶηροα, βου ῃ-οαβὺ οἵ ΟΥπ ἢ, ον ῦ ἡ ἈΙΟὮ {116 
τοδὰ ἔγοπι Νογύμογηῃ σγθθοθ ἰηΐο Ῥϑὶορομηθβαβ ραββϑά. 

ι45 
ΥΟΙ͂,. 1|ι. Ι, 



42 

48 

44 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

μετὰ δισχιλίων ὁπλιτῶν τὸν ὑπὲρ Κεγχρειῶν 
λόφον, ἔχων ἑπτὰ ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια. ἐν δὲ 

’ ΄“- ς ’; , « -“" φ 
ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐλθόντες οἱ Θηβαῖοι ὑπερ- 

βαίνουσι τὸ Ὄνειον, καὶ στρατεύουσι πάντες οἱ 
’ 9 3 ς ’ὔ 3 ’ 

σύμμαχοι ἐπ᾽ ᾿Αχαΐαν, ἡγουμένου ᾿Επαμεινώνδου. 
3 “Ὁ »“ ΄΄ιἃ προσπεσόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν βελτίστων ἐκ τῆς 

᾿Αχαΐας, ἐνδ εἰ ὁ Ἐ ὕνδας ὦ Σ χαΐας, ἐνδυναστεύει ὁ Ἐπαμεινώνδας ὥστε μὴ 
φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους μήτε πολιτείαν 
μεταστῆσαι, ἀλλὰ πιστὰ λαβὼν παρὰ τῶν 
2 “ ᾽ μή Ἁ 3 Αχαιῶν ἦ μὴν συμμάχους ἔσεσθαι καὶ ἀκολου - 
θήσειν ὅποι ἂν Θηβαῖοι ἡγῶνται, οὕτως ἀπῆλθεν 
οἴκαδε. κατηγορούντων δὲ αὐτοῦ τῶν τε ᾿Αρκά- 
δων καὶ τῶν ἀντιστασιωτῶν ὡς Λακεδαιμονίοις 
κατεσκευακὼς τὴν ᾿Αχαΐαν ἀπέλθοι, ἔδοξε Θη- 
βαίοις πέμψαι ἁρμοστὰς εἰς τὰς ᾿Αχαΐδας πόλεις. 
οἱ δ᾽ ἐλθόντες τοὺς μὲν βελτίστους σὺν τῷ πλήθει 
ϑῷφῳφ ἤ Ν 93 ἊΝ ν «Δ ’ 

ἐξέβαλον, δημοκρατίας δὲ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ κατέ- 

στησαν. οἱ μέντοι ἐκπεσόντες συστάντες ταχύ, 
ἐπὶ μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων πορευόμενοι, ὄντες 

᾽ δ᾿ “, [οὶ ’ Ἁ ’ Ἁ ᾿ 

οὐκ ὀλίγοι, κατῆλθόν τε καὶ κατέσχον τὰς πόλεις. 
ἐπεὶ δὲ κατελθόντες οὐκέτι ἐμέσευον, ἀλλὰ προ- 
θύμως συνεμάχουν τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐπιέξοντο 
οἱ ᾿Αρκάδες ἔνθεν μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἔνθεν 
δ λ» . δ δὲ ὑπὸ ᾿Αχαιῶν. 

΄ [ἰὴ [4 

Ἐν δὲ τῷ Σικυῶνι τὸ μὲν μέχρι τούτου κατὰ 
᾿. 3 [4 “ ς ’ 3 Ἁ 

τοὺς ἀρχαίους νόμους ἡ πολιτεία ἦν. ἐκ δὲ 
’ ’ “ »ἭἬᾺἌ σ ΄ 

τούτου βουλόμενος ὁ Εὔφρων, ὥσπερ παρὰ τοῖς 
Λακεδαιμονίοις μέγιστος ἦν τῶν πολιτῶν, οὕτω 
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ἰπδεοα 5εῖζε ἴῃς 11} αῦονε Ὁεποῆγοδα ΌΥ ηἰρῃξ ἹΓ 5367 κ.ς. 
ἴνο ὑπουβαηα ΠοΟρ] ἴε5, Πιᾶνίηρ ᾿γον βίο ῃ 5 [ῸΓ Βαυ ἢ 
ἄἀάγ8. υΠίη {Π|8 πυχρεῦ οὐ ἄδγβ ὑπ6 ΤἬὭΘυΔΠ8 
ΑΥΓΙν αὶ, δηα οτοβϑρα νοῦ μευ, δπα 41} {Π6 411168 
{ΠΕΓΕ ΡΟΣ τρδγοβεα δραϊηβὺ Ασ]αθα, πᾶ οὺ ὑΠ6 Ἰεδάδν- 
8810 οὗ Ερδιηϊποπάδβ. Νον ὑροῖ Πδ υτρεπῦ επύγεδὶν 
ψ ο ἢ (δ αγβϊοογαῖβ οὐ Ασοῆδθα δα ἀγεββθα ἴο Ὠΐχω, 
ἘΡραταϊποπαᾶδβ εἴδβοϊεα ᾿Πγου ἢ 8 Ρευβοῦ αὶ] ἱπήπεπος 
8 ΔΙΓΔΗρεΙηδηῦ ὑπαὶ 861] Ορρομποηΐβ νι γα ποῖ ἴο 
Ὀδη δ ἴῃς δτγίβιοογαῖϊβ οὐ'. ἴο οἤδησε {πε ἔοπωι, οὗ 
δονεογηχηθηῖ, ὑὰυϊ δἴεν τεοεϊνίηρ ρῥἱεάροθ ἔγοταη ἴῃε 
Δομδοδηβ ὑπαὶ ἰπῃπ νΘΥῪ ἰγαῦῃ ὑπεγ ψου]ὰ θὲ 411165 
δα ψουὰ ἔΌΠ]ονν  εγενεῦ 86 ὙΠαΡδη5 ἰεὰ τ}. 
ΨΑΥ, ἢ6 ὉΠοΓεῦρου ταϊυγηεα ἤοτης. δ, ἢόννεσ, 
{πε Αγοδαίδπβ δπα ἴῃς Δομάδθδη ορροβί το ὑτουρῆς 
δραϊηϑβῦ Εἴτα {π6 οἰατρε [πῇ Πα ᾿δὰ αὐγδηρϑᾶ πιαὺξενβ 
ἴῃ Αοἤδαᾶ ἴῃ ἴῃς ἰπἰογεβῦ οὗ της 1 Αοοαἀδοιηοηίδῃβ δηα 
Πδὰ ἴδε σοπα ἄννδύ, ὑπῸὶ ΤΉ δ 5 σαβοϊνθα ἴοὸ βεπὰ 
δον συ ΠΟΓΒ ἴο {6 Αολδαδη οἰἰϊε5. ΠΏ εη {ΠΥ αγτὶνοα 
πεν ἄτονα ουἱ ἴῃς ἀγβιἰοογαῖβ, 1} [Π6 δϑϑιβίδπος οὗ 
[Π 6 δοΟΥΙΩΙΏΟΏΒ, 8Π6α 650 0} 15} 66 ἀδτηηοοζγδοίθβ ἰῃ Αςἤδθϑ. 
Βυΐ ποβ86 ψῇῆο δᾶ Ὀδδϑπ 5 Ἔχ θα βρεθαγ μαπαρά 
ΤΠθυάβαῖνοβ ἱορεῖδογ, ργοοθεάεα ἀραϊηβδὶ Ἄδοῦ οπα οὗ 
ἴῃς οὐ168 βίην, Δα 85 ὑΠῈῪ ψεγα ποῦ ἔδνν ἴῃ πυθοσ, 
Δοσορ 56 ἀ ἐποὶν γαβιογαϊίομ ἃπα ρσαϊηεα ροββθβϑίοῃ 
οὗ [ῃς οἰξίε5. ΤΉ ΘΗ, βίῃος ἴδεν {πεν γεβιϊογαϊίοῃ ὑπ 6 Ὺ 
ΠῸ ἸΟΏΡΟΥ [ο]]οννεα ἃ ἡδυΐγαὶ οουγεε, Ὀυῦ ἔουρῃι 
ΖΕΔΙΟΙΒΙΥ ἰπ βυρροτῖ οὗἨἉ πὸ [ιδοεἀδοιμοηΐίδηβ, ὑΠ 6 
Ατοδαϊδηβ ψεσα ἰατὰ ργεββεα Ὀγ ἴῃς [δοδαδοιηοη δηβ 
οἢ ἴς οπε 54ς δῃὰ Ὀγ ἴῃς Αςῃδθδηβ οἡ {Π6 οὐμευ. 

Α58 ἴογ δίοψοῃ, 1ἰζ5. ρονεγῃητηθπΐ ὉΡ ἴο ὑπμιὲ5 {της δᾶ 
Ὀεδη ἰπ σοηξοσγηῖτΥ ψ ἢ 1ζ5 ἀποϊεπὺ ἰαννϑ. Βυΐ πον 
Ἐπρῆτγοη, ψῆο Π8δὰ Ῥεθὴ πε τηοβὺ ρονγεγ] οὗὨ 1Π6 
οἰ ΖΘ 8 ἱπ ἢΐβ ἱπῆυσηςο νι ὑπμ6 ,δοραάδοιμοῃΐδῃϑ 
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ὶ .Ὶ “ 3 ’ὔ 9. “ὦ ’ ’ καὶ παρᾶ τοῖς ἐναντίοις αὐτῶν πρωτεύειν, λέγει 
Ἁ ᾿Ὶ 2 ’ Ἁ Ν Ἁ 3 ΄ ς πρὸς τοὺς ᾿Αργείους καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας ὡς 

» ς “Ὁ ἴω 

εἰ μὲν οἱ πλουσιώτατοι ἐγκρατεῖς ἔσοιντο τοῦ 
Σικυῶνος, σαφῶς, ὅταν τύχῃ, πάλιν λακωνιεῖ ἡ 

’ ἮἘ Ά ’ 7 ὌΝ Μ 

πόλις" ᾿Εἰὰν δὲ δημοκρατία γένηται, εὖ ἴστε, ἔφη, 
ὅτι διαμενεῖ ὑμῖν ἡ πόλις. ἐὰν οὖν μοι παραγέ- 

- ΄' Α [2] : 

νησθε, ἐγὼ ἔσομαι ὁ συγκαλῶν τὸν δῆμον, καὶ 
ἅμα ἐγὼ ὑμῖν ταύτην πίστιν ἐμαυτοῦ δώσω καὶ 

Ν ΕΝ) ΄ ἢ . , τὴν πόλιν βέβαιον ἐν τῇ συμμαχίᾳ παρέξω. 
ἴο 3 Μ 9. Ν ΄ φΦνΝν ΦΨ 4 ταῦτα δ᾽, ἔφη, ἐγὼ πράττω εὖ ἴστε ὅτι πάλαι 

ζω “Ὁ Ν 

μὲν χαλεπῶς φέρων, ὥσπερ ὑμεῖς, τὸ φρόνημα 
“ ’ »᾿ 9ϑὰ Ἁ ’ 

τῶν Λακεδαιμονίων, ἄσμενος δ᾽ ἂν τὴν δουλείαν 
ΗΝ ’ ς 3 ᾽ , ᾿ ς Ν 
ἀποφυγών. οἱ οὖν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι 

“ ’ ΄΄ 

ἡδέως ταῦτ᾽ ἀκούσαντες παρεγένοντο αὐτῷ. ὁ δ᾽ 
“ [ο ’ “ εὐθὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ παρόντων τῶν ᾿Αργείων καὶ 

“ , 4 ’ Ἁ ΦᾺ [ἢ “ 

τῶν ᾿Αρκάδων συνεκάλει τὸν δῆμον, ὡς τῆς πολι- 
΄΄- λ ε [ 

τείας ἐσομένης ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις. ἐπεὶ 
ἃ [φ Ἁ 3 [4 ς ’ Ψ 

δὲ συνῆλθον, στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ἑλέσθαι οὕσ- 
“ ’ τ [ο 

τίνας αὐτοῖς δοκοίη" οἱ δ᾽ αἱροῦνται αὐτόν τε 
τὸν Εὔφρονα καὶ ᾿Ἱππόδαμον καὶ Κλέανδρον καὶ 
᾿Ακρίσιον καὶ Λύσανδρον. ὡς δὲ ταῦτα ἐπέ- 

Ν 9 Ν Ν Ν ’, ᾽ [4 πρακτο, καὶ ἐπὶ τὸ ξενικὸν καθίστησιν ᾿Αδέαν 
“Ὁ ’ Ν 

τὸν αὑτοῦ υἱόν, Δυσιμένην τὸν πρόσθεν ἄρχοντα 
Ἁ ’ “ 

ἀποστήσας. καὶ εὐθὺς μὲν τούτων τῶν ξένων ὁ 
Εὔφρων πιστούς τινας εὖ ποιῶν ἐποιήσατο, καὶ 
3 ’ὔ Ν “ , 9 

ἄλλους προσελάμβανεν, οὔτε τῶν δημοσίων οὔτε 
΄ ΄ῃ ’ τ 

τῶν ἱερῶν χρημάτων φειδόμενος. καὶ ὅσους δ᾽ 
ἐξέβαλεν ἐπὶ λακωνισμῷ, καὶ τοῖς τούτων χρή- 
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8η4ἃ νιἰβηεα ἴῃ 1Π|κὸ ΤΔΏΠΟΥ ἴο βἴδηα ἢγβδ νν1}}}) ὉΠΕΙ͂Γ 367 πο. 
δΔάνουβαγί 5 8150, 8811 ἴο ἴῃς Αγρίνεβ δῃηᾶ ἴο ἴδε Ατ- 
οδαΐδης ὑπαὺ 1 ἴΠπῸ τἱομοδῦ τ η 5Π|ου]α τεηγδὶῃ ἴῃ 
οοηΐτοὶ οὗὨ ϑδίἽγοῃ, 1 ννᾶ8 πιδηϊζεϑὺ ὑπαὺ ννΠοΏΘνοΓ δῃ 
ορρογϊαηῖτυ οβεγεα, ἴΠ6 οἷ ψουἹὰ ρὸ ονεῦ ἴο {Πς 
Ἰ,Δορἀδειοηΐϊδηβ αραΐη, “ὙὮ1]16 1 ἃ ἀδιηοούδου ἰς 
Θϑια 56 α, 6 μψ6}}1 δϑϑυγεα, 6 αἱ, ““1πὰὶ 1116 
οἰζγ νν}1}} ταπλχδίῃ ἴτας ἴο γου. 1, ἐμοσθίογε, σοὺ ν1}} ὈῈὲ 
αὖ Ὠαπᾶ ἴο Ξξυρροτΐ της, 1 ν}}} θὲ ἴῃς οὔς ἴο ο8}} {16 
Ρδορΐε τορεῖμοσ, δηᾶ 1 νν}}}] ποῖ οὔ]ν ρσίνε γοὺ ἰη {18 
δοῖ ἃ ρεαρε οὗ τ ροοά ἔλίἢ, Ὀυϊ ν1}] πρδαϊκα της 
οἷζγ 8ἰεδαίαϑδι ἴῃ 15 δ᾽] ποθ νν}} γου. ΤΙιὶς 1 ἀο, 
γοῦ ταυϑῦ υηἀεγείδηα, ἢδ 5414, ““Ὀδοδυβα, ὰ γουγ- 
β6εῖνθϑ, [ αᾶνε Ἰοηρ ἔουπα {Ππ δυόρδηος οὗ {Π6 1,δο6- 
ἀδοιηοηίδηβ Ὠδτα ἴο ἐμά υγο, ἀπα 1 5ῃου]α Ὀ6 ρ]δά ἴο 
ἐβοᾶρε ἔτοσῃ βεγνί σας ἴο {Ππδϑυ.Ὁ Αοςοταϊηρὶν ὑπα 
Αγοδαϊδηβ δῃηὰ {πῃ Αγρίνεβ, ὕροὴ ἤεδυίηρ ὑπ656 
ψΟΓα5, σἰδα]ν ργοβοηϊαα ὑΠπεπγβεῖνοβ ἴο βυρροτγὶ ΐπι. 
ΤΠεη Πα ᾿πητηεαϊαΐο]γ ο]]εα ἴπ6 Ρεορ]ς τορεῦθοῦ ἰπ 
16 τρδυκοῖ-]δοα ἴῃ τς ργεβεπος οὗ ἴπε Ατὐρίνεβ δθὰ 
16 Αγοδαϊΐδηβ, Δηπουποίηρ ἰΠδαὶ ἴῃς ρονεγημηθηῦ γγὰ5 
ἴο Ὀ6 ΟἹ ἴδγ8 οἵ [1] εαυδ] γ. δα ὑπεγ μά 
οοὴς ἰορεῖδοσ, ἢς Ὀδάθ {πεῖ σἤοοβα ὙΒΟΙΏΒΟΟνΕΥ 
1Π6ν 88ὰὺνν ἢὺ 85 σεῆξγα!β; δηα ὑπεὺ οἤοβε ΕἸΡΒτΟη 
Πίταβοὶῖ, Ηἱρροάδιηυβ, ΟἸεδηᾶσθσ, Αογίβίυβ, δᾶ ἴγ- 
β8 πον, Ώ ΘΙ [15 δα "εδϑη ἄοης, 6 4150 δρροϊηϊεά 
Αἄδδϑ, ἢὶβ οὐνὴ 50η, ἴο ἐπε σοχῃσηδηα οὗ ἴδε τροῖ- 
ΟΟΠΔΡΥ ἴΌΟΡΒ, Τοιονηρ ΓΥΒΙΘηΕ5, ὑπΠεῖγ ΤΌΣΙΔΘΓ 
οουηηδηάοτ, Ἀπ β γα ρηῦναν ΕΡἤτγοη τηδᾶς βοῖλς 
οὗ ἴ1Π656 ᾿ρϑυοθηδυῖο8 ἔΑῚ }1] ἴο Πΐπ ὈΥ ὑγεδίϊηρ ΕΠ 6 Ὡλ 
εμογοῦβΥ, δπα ἴοοὸῖκ οἰμοῖβ ἰηΐο ἢΪ8 ΡΑΥ, ϑρδυΐηρ 
ποῖῦπαν [ἢ 6 ΡὉ]1ς ΠΟΥ ἰπς βδοτεα ἔμπᾶάβ. Ηδ ἸΙΚενίβε 
Δν 1] 6 α Ὠϊτηβε]} οὗ Π6 Ῥγορευῖυ οὗ 411] ἴοβε ψῃοτ 
ἢς Ρδῃϊϑῃηθα ἔογς ἑανουτίης μὲ 1,δοςαδειοῃίδη8. 
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μασιν ἐχρῆτο. καὶ τῶν συναρχόντων δὲ τοὺς μὲν 
δόλῳ ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν: ὥστε πάντα 

ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἐποιήσατο καὶ σαφῶς τύραννος ἦν. 
ὅπως δὲ ταῦτα ἐπιτρέποιεν αὐτῷ οἱ σύμμαχοι, 
τὰ μέν τι καὶ χρήμασι διεπράττετο, τὰ δὲ καί, 
εἴ που στρατεύοιντο, προθύμως ἔχων τὸ ξενικὸν 
συνηκολούθει. 

11. Οὕτω δὲ τούτων προκεχωρηκύτων, καὶ τῶν 
τε ᾿Αργείων ἐπιτετειχικότων τῷ Φλειοῦντι τὸ 
ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου Τρικάρανον, καὶ τῶν Σικνωνίων 
ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τειχιζόντων τὴν Θυαμίαν, 
μάλα ἐπιέζοντο οἱ Φλειάσιοι καὶ ἐσπάνιξον τῶν 
ἐπιτηδείων: ὅμως δὲ διεκαρτέρουν ἐν τῇ συμμα- 

χίᾳ. ἀλλὰ γὰρ τῶν μὲν μεγάλων πόλεων, εἴ τι 
καλὸν ἔπραξαν, ἅπαντες οἱ συγγραφεῖς μέμνηνται" 
ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, καὶ εἴ τις μικρὰ πόλις οὖσα πολλὰ 

καὶ καλὰ ἔργα διαπέπρακται, ἔτι μᾶλλον ἄξιον 
εἶναι ἀποφαίνειν. Φλειάσιοι τοίνυν φίλοι μὲν 
ἐγένοντο Λακεδαιμονίοις, ὅτ᾽ ἐκεῖνοι μέγιστοι 
ἦσαν: σφαλέντων δ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ἐν Λεύκτροις 
μάχῃ, καὶ ἀποστάντων μὲν πολλῶν περιοίκων, 
ἀποστάντων δὲ πάντων τῶν Εἱλώτων, ἔτει δὲ τῶν 
συμμάχων πλὴν πάνυ ὀλίγων, ἐπιστρατενόντων 
δ᾽ αὐτοῖς ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν Ἑλλήνων, πιστοὶ 
διέμειναν, καὶ ἔχοντες πολεμίους τοὺς δυνατωτά- 
τους τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αργείους 
ὅμως ἐβοήθησαν αὐτοῖς, καὶ διαβαίνειν τελευταῖοι 
λαχόντες εἰς Πρασιὰς τῶν συμβοηθησάντων, ἧσαν 
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Εὐτυοττθοῦα, ἢ6 ὑγαδοῃογουϑΥ ρυΐϊ ἴο ἀξαϊῃ βοιηθ 
οὗ Ὠΐᾳ ἔθ] ]ον-οἴἶ οἷ418 δπαὰ Ῥδηΐβ) 6 ἃ οἴδμοῖβ, 80 ἐμαὶ 
ἢς Ὀτγουρῃὶ ἐνεσγιἕΐηρς ὑμάᾶσθν ἢἷ8 σοηῦγοὶ δηα νγᾶ8 
ΤΩΔΏΪ ΒΥ ἃ ἔγσδηῖ. ᾿ἀπᾶὰ ἢδ τωδπαρεα ἴο ἱπάυσα 
ἢ18 4}1165 ἴο ρῥοιτηϊδ [656 ργοοεαεάϊηρβε οὗ 5, ραυὶν 
Ὀγ ἴ86 υ88ὲ οὗ ΙΩΟΠΘΥ, δηα ρδυῦγ ὈΥῪ [ο]] ον τς νὴ ἢ 
ποιὰ ΖΘΑΙΟΟΒΙΥ̓ δ ἴῃς Ὠεδα οὗἉ ἢϊβ Τρδγοθἤ ΥῪ οτος 
Ὑ ΒΟΓΈ ΕΣ Π6ῪΥ τηδα6 8η Ἔσχρεαϊζίοη. 

11. θη ἴδμεβε τιδίζειβ δα ργοργθβθθα ἴο {ἢϊ5 
ῬΡοϊηΐ δια [ῃ6 Αγρῖνεβ δα ἔογιβεα Μουπὶ Τυίοαγα- 
Ὡυ τ, αῦονα ἴῃς Ηδεγδευμ, 85 ἃ θᾶ8ς οὗ αἴϊδοϊς ὑροὴ 
ῬΗ]ὰ8, ψ 116 ἴῃ6 ϑἰογοπίδηβ ψετε ἑουεγίηρ ΤῊγ- 
δτηΐα οἡ 15 θογάδγβ, [ῃς Ρ]}]} ας π5 Εγα ἜΧΟ ΘΟ ΠΟΥ 
Ὠαγα ῥγεββθα δηά ευὔεογεα ἔγουῃ ἰδοῖκ οὐὨἨ ρῥτγον βίοῃϑβ ; 
πανουίῃο 1688, 8 ν τειηδίπθα βἰεδαξαβὶ ἴῃ {πεῖν 4}}1}- 
δῆς6. ΒυῖΙ ν}}} βρϑδὶς {ασῖμεὺ οὗ ἤδη; ἴον ψ Ὲ}1]6 
8}1 τῆς ἢ ϑῇοΥ 8 5 τηδὶζα τηεητίοη οὗ ἴῃς ἰαγρε βἴδίαθβ ἴξ 
ἴμεν μᾶνα Ῥδυξουτηθα ΔΥ͂ ΠΟΡ]6 δομἰενοτηθηΐ, 1Ὁ ΒΕ ΘΙ 8 
ἴο τηῈ {Πδῖ ᾿ξ ἃ βῖαϊε νυν ]οἢ 15 8}18}} ἢδ5 δοσογηρ  5ῃ6α 
ΤΩΔΩΥ͂ ΠΟ.]ς ἀ6668, ἰὑ 15 Ἔνθ τοόγὸ Πιϊίηρ ἴο δεῖ {Π|6 1 
ἔοστῖ ἢ. Νὸον ἴῃς Ρἢ]Ἰαβίδη5 δα Ὀεοσοσηθ ἔτ πά5 οὗ {Πς 
ΤΙ αςξαἀδεοιηοηΐδῃ5 δἷ ἃ ἴσης θη παν ψεγα σγεαϊαβῦ; 
Δα ψ ἤδη ἴδεν μδα Ὀεδη αἀεξεδίεα ἱπ ὑΠ6 θαΐ]6 δἱ 
Ιδυοσῖτα, ἡ ΠΘη ΤΩΔΗΥ οὗἩ ἴπε Ρεγίοεοὶ δα τενοϊϊεα 
ἔγοχη ἔπεϑ δηα 411] ἴῃς Ηε]οῖς 4150 86 τενο] θα, δηᾶ 
᾿Πκεννῖβα ἘΠΕ ῖγ 411165 ψ ἢ ἴῃς ἐχοαριϊοη οὗ ἃ νεῦῪ 
ἔενν, Δα ψῃεη 4]} της ατγεεκϑ, οὁπὲ πιὶρΐ 58Υ, 6 γα 
πῃ ἴῃς ἤξδ]α ἀραϊηϑί ἤδη, ἴῃ6 ῬὨ]βῖδη 5 γειηδὶ πϑα 
βἰεδα δεν δι ἢ], ἀπά, ὑπουρσὴ πεν Πδα 85 Ἔπαι δ8 
16 τοοβδὺ ρουογίυ] οὐ ἴῃ 6 ρβορὶββ ἴῃ Ῥεϊοροῃηδβ8---- 
1ῃῆ6 Ατοδαϊδηβ δπὰ Αγρῖνεβ-- -Ὡ νου 6 ]ε55 ψνοηΐ ἴο 
{πΠοὶν δϑϑίβίδηοθ. ΕἸ ΘΥΟΓΟ, νν ἤθη ἰζ [6]] ἴο {πΠ| ΘΓ 
Ἰοῖ ἴο οὔοββ ονδὺῦ ἴο Ῥγαβίδε ἰαδὲὶ οὗ ἴποβε ψῇὸ Ἰοϊπεᾶ 
ἴῃ ἴῃς Ἔχρεαϊτίοη (Δα {π656 ψαγα μα ΟοΥ Δ 8, 
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δ᾽ οὗτοι Κορίνθιοι, ᾿Επιδαύριοι, Τροιζήνιοι, Ἑρ- 
3 μιονεῖς, ᾿Αλεεῖς, Σικυώνιοι καὶ Πελληνεῖς" οὐ 

γάρ πω τότε ἀφέστασα»ν---οὐδ᾽ Σ ἐπεὶ ὁ ξεναγὸς 
τοὺς προδιαβεβῶτας λαβὼν ἀπολιπὼν αὐτοὺς 
ὥχετο, οὐδ᾽ ὡς ἀπεστράφησαν, ἀλλ᾽ ἡγεμόνα 
μισθωσάμενοι ἐκ Ἡρασιῶν, ὄντων τῶν πολεμίων 
περὶ ᾿Αμύκλας, ὅπως ἐδύναντο ᾿διαδύντες εἰς 
Σπάρτην ἀφίκοντο. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι 
ἄλλως τε ἐτίμων αὐτοὺς καὶ βοῦν ξένια ἔπεμψαν. 

4 ἐπεὶ δ᾽ ἀναχωρησάντων τῶν πολεμίων ἐκ τῆς 
Λακεδαίμονος οἱ ᾿Αργεῖοι ὀργιζόμενοι τῇ τῶν 
Φλειασίων περὶ τοὺς Λακεδαιμονίους προθυμίᾳ 
ἐνέβαλον πανδημεὶ εἰς τὸν Φλειοῦντα καὶ τὴν 
χώραν αὐτῶν ἐδήουν, οὐδ᾽ ὡς ὑφίεντο, ἀλλὰ καὶ 
ἐπεὶ ἀπε ώρουν φθείραντες ὅ ὅσα ἐδύναντο, ἐπεξελ- 
θόντες οἱ τῶν Φλειασίων ἱππεῖς ἐπηκολούθουν 
αὐτοῖς, καὶ ὀπισθοφυλακούντων τοῖς ᾿Αργείοις 
τῶν ἱππέων ἁπάντων καὶ λόχων τῶν μετ᾽ αὐτοὺς 
τεταγμένων, ἐπιθέμενοι. τούτοις ἑξήκοντα ὄντες 
ἐτρέψαντο πάντας τοὺς ὀπισθοφύλακας" καὶ 
ἀπέκτειναν “μὲν ὀλίγους αὐτῶν, τροπαῖον μέντοι 
ἐστήσαντο ὁρώντων τῶν ᾿Αργείων οὐδὲν διαφέρον 
ἢ εἰ πάντας ἀπεκτόνεσαν αὐτούς. 

δ Αὖθις δὲ “Λακεδαιμόνιοι μὲν καὶ οἱ σύμμαχοι 
ἐφρούρουν τὸ Ὄνειον, Θηβαῖοι δὲ προσῇσαν ὡς 
ὑπερβησόμενοι. πορευομένων δὲ διὰ Νεμέας τῶν 
᾿Αρκάδων καὶ Ἠλείων, ὅπως συμμείξαιεν τοῖς 
Θηβαίοις, π προσήνεγκαν μὲν λόγον τῶν Φλειασίων 
φυγάδες ὡς εἰ ἐθελήσειαν ἐπιφανῆναι μόνον σφίσε, 

1 Βεΐἴογο οὐδ᾽ 6 ΜΝ; ἢᾶνο ἀλλ᾽ : Καὶ. Ὀγϑοϊκοῦβ, ἔο]ον- 
ἴηὴρ Ηαδγίηδῃ. 
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Εριἀδυγίδηβ, ἸΤγοεζεηΐδηβ, Ηδιτηϊοηίδηβ,. ΗΔ] δη5, 
Βιογοῃΐϑη8, 8η4 Ὀε]] 6 8}8---ο δ ὑμαῦ ἐης τῃς6 
Ἰαδὺ τηθη !οηθα Π8α ποῖ γεῖ τενοϊεα ἔγουῃ ἰῃς [,8ς6- 
ἀδουηοπῖϑῃ5), ἐνε ΒΘ η {Πς6 1 ,Δοεαδεηηοηΐδηῃ ΕΔ ΟΥ 
ποηΐ ΟΥ̓ νι} τῃο86 ψῆο Δα οτοββεα ἢγϑι δηᾶ Ἰεοῆ 
16 ῬΗ]!αοἴδη5, ανε 80 πον αἰα ποῖ ἴσγη Ὀδοῖκ, θυΐϊ 
᾿ἱτεά ἃ συΐάε ἔγοτῃ Ργαβίδθ, δπά, δ ὑμουρῇ ὑπ ἘΠΘΤΩΥ 
ΕΓ ἰπ ἐπα πεϊρηῃθουσγῃοοα οὗ Ατηγοΐδθ, 5] 'ρρεα 
Πγουσ 885 ᾿εβδὺ ἔπεν οουἹὰ δηα σϑδοῃεα ϑρατγίϑ. 
Απᾶ ἴδε 1,δοραδεουηοῃῖδη5, ρθ651465 μοπουσίηρ ὑἤευη ἰῃ 
Οὔοσ ψψᾶυβ, βεηῦ ὕμδ 8 ΟΧ 8ἃ5 ἃ σἹ ΕὟ Οὗ Ποβρὶ Δ} 1ὐγ. 
Αραΐπ, νει ἴΠ6 ΘΠΕΘΙΩΥ͂ Πδα τγεϊτγεα ἔουλ 1, δοαάδε- 
τοῃ, 82η6 [τς Ατγρίνεβ, ἴἢ ΔηρῈΥ δὖ ἴῃς ἀκνούοῃ οὗ 
τῆς ΡὨ]Αϑδηβ οννασαὰ ὑπῸ6 1,Δοοαδοιηοπίδηβ, μδΔα ἴῃ- 
νδάεα ἴῃς τευ ουυ οὗ ῬἈ]1ὰ5 ἴῃ [Ὁ}} ἔοτος δῃηὰ σγεσα 
ἰαγὶηρσ νναβῖε ὑπεὶν ἰδπα, Ἔνεὰ ὑμθη ὑμπεὺ αϊα ποὶ 
γε] α ; Ρυαῦ ψμοη ἔπηε Ατρῖνθεβ σγεσα σὺ μαγανίηρ, 
ΔΟΥ Βανίηὴρ ἀεδβιγογεα 85 Το Οἢ 85 ὑπεὺ οου]α, {ΠῈ 
Βογβϑθη οὗ τῆς Ρῃ]αβίδηβ 54}}164 ἔουϊ ἢ δηᾶ ζ0]- 
Ἰονγεᾶ δἴϊεογ πο, δηῃᾶ, αἰ πουρ 41} ἴῃς Ατρίῖνε 
Βουβεύθθη 8Πα πε οοτηρδηΐοβ ροϑῦεα Ὀεῃὶπα ἔπετη 
ΜΟΙ ΟἸΡΙογεα ἴο ρυδτα {πεῖν τεᾶγ, ἴῃς ἢ] 4518 5 
μονου 6 1688, γῆ γα γα Ραΐϊ 5ἰΧΟν ἰῃ ΟΣ ΘΓ, αἰΐϊδοκοα 
πε6θε ὑγόοὸρβ δῃα ἰυγηθα ἴο ἢϊρ) δ Π6 ἐπεγα τϑδγ- 
συδτγᾶ ; ἴο θὲ βδυτε πον ΚΙΠΠδα Ρυϊ ἔδνν οὗ ἔπετω, γεῖ 
ΠῈΥ 8εῦ ὕρ ἃ ὑσορῆν, στ ἢ ἴῃς Αὐρῖναβ Ἰοοκίηρ οη, 
Ρτεςΐβε]ν 85 1 πεν μιδα Κ|]]6α ὑμϑτὰ 8]}]. 

Οπος δραίη, ἴῃς Γ,δοεαδοιηοηΐδηβ δηα ὑμαὶγ 411165 
ψετα ρσυδγαϊηρ Οπδυμ, δα ὑη6 ΤΏ ΘΡΔη5 Ψεγα δρ- 
Ρτοδορίηρ νι ἴῃς ἰηϊδητοη οὗ ογοβδίηρσ ονοῦ [6 
τηοπηϊαΐη. Αὐ {Πι15 {ἴτηθ, 85 ἔῃ 6 Ατοδαᾶϊδηβ δῃα ΕἸ] ΘΔ ἢ 5 
ὙΟΙΕ τ ΟΠΐηρ ὑΠτουρἢ Νεῖηθα ἴῃ ογάον ἴο οἤεοῖ 8 
Ἰυποξϑοι νὴ τμῈ ΤΠΕΡΔη5, Ἔχὶϊεβ οὗ πε Ῥ.]Σαβίδῃ5 
τοδᾶάς ἴποια δὴ οἵαν ἰῃαὺ 17 ἴδ ψου]ά ΟΗ]Υ ρμαΐ ἰῃ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

λάβοιεν ἂν Φλειοῦντα: ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνωμολο: 
γήθη, τῆς νυκτὸς ὑπεκαθίζοντο ὑπ᾽ αὐτῷ τᾷ 
τείχει κλίμακας ἔχοντες οἵ τε φυγάδες καὶ ἄλλοι 
μετ᾽ αὐτῶν ὡς ἑξακόσιοι. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν σκοποὶ 
ἐσήμαινον ἀπὸ τοῦ Τρικαράνονυ ὡς πολεμίων 

ἣ “ 

ἐπιόντων, ἡ δὲ πόλις πρὸς τούτους τὸν νοῦν εἶχεν, 
ἐν δὴ τούτῳ οἱ προδιδόντες ἐσήμαινον τοῖς ὗπο- 

, ᾿ ’ ς , Σ) , Ἢ 
καθημένοις ἀναβαίνειν. οἱ δ᾽ ἀναβάντες καὶ 

λαβόντες τῶν φρουρῶν τὰ ὅπλα ἔρημα, ἐδίωκον 
τοὺς ἡμεροφύλακας ὄντας δέκα" ἀφ᾽ ἑκάστης δὲ 

“ 4 ς », ὔ Α 

τῆς πεμπάδος εἷς ἡμεροφύλαξ κατελείπετο" καὶ 
ἕνα μὲν ἔτι καθεύδοντα ἀπέκτειναν, ἄλλον δὲ 

καταφυγόντα πρὸς τὸ “Ἥραιον. φυγῇ δ᾽ ἐξαλ.- 

λομένων κατὰ τοῦ τείχους τοῦ εἰς τὸ ἄστυ ὁρῶν- 
“Ὁ φ ’ ϑ ’ 

τος τῶν ἡμεροφυλάκων, ἀναμφισβητήτως εἶχον 
Υ̓͂ ζ΄" 

οἱ ἀναβάντες τὴν ἀκρόπολιν. ἐπεὶ δὲ κραυγῆς 
3 Α ’ 3 ’ δ , ς “ὉἭ Α 

εἰς τὴν πόλιν ἀφικομένης ἐβοήθουν οἱ πολῖται, τὸ 
μὲν πρῶτον ἐπεξελθόντες ἐκ τῆς ἀκροπόλεως οἱ 
πολέμιοι ἐμάχοντο ἐν τῷ πρόσθεν τῶν εἰς τὴν 

πόλιν φερουσῶν πυλῶν' ἔπειτα πολιορκούμενοι 
“Ὁ ’ὔ 

ὑπὸ τῶν προσβοηθούντων ἐχώρουν πάλιν πρὸς 

τὴν ἀκρόπολιν" οἱ δὲ πολῖται συνεισπίπτουσεν 
αὐτοῖς. τὸ μὲν οὖν μέσον τῆς ἀκροπόλεως εὐθὺς 
ἔρημον ἐγένετο" ἐπὶ δὲ τὸ τεῖχος καὶ τοὺς πύργους 
93 ᾽ ς ὅ ΝΜ .ν δ 

ἀναβάντες οἱ πολέμιοι ἔπαιον καὶ ἔβαλλον τοὺς 
ΕΣ ς ἤ 3 ͵ Ν 3 

ἔνδον. οἱ δὲ χαμόθεν ἡμύνοντο καὶ κατὰ τὰς ἐπεὶ 
σ΄ ᾽ ᾿ 

τὸ τεῖχος φερούσας κλίμακας προσεμάχοντο. ἐπεὶ 
΄-Ἅ ’ 

δὲ τῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν πύργων ἐκράτησάν τινων 
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ΗΕ ἙΝΙΟΑ, ΜΠ]. τι. ς-8 

8Π Ἀρρεδσγδῃςςα ἴο Παρ {πδὶν ραγῖγυ, ΠΥ σου] οσαρίυγε 800 Βα. 
ΟΡ] 5; δηα ἤδη {5 ρ]Δῃ ἢ8δα εξ ργεεᾶ ὑὕροῃ, 
ἀυτίηρ ἴῃς πὶρῃῦ ἴῃ6 δα ]65 δῃᾶ οὔδεγβ υἱτἢ ὑπθιῃ, 
δρουῦ 51χ Βυπαγεα ἴῃ ΠΌΣΟΥ, 86 ῖ ὑπϑιηβοῖνοβ ἴῃ 
δι θυ 5 ἢ οἶοβα ὑπάον ἴῃ6 νγ8}} ντῦἢ δοα]ηρ ἸΔα ἀ6γ8. 
ΤΕ 85 500 8ἃ58 [6 νναϊοῃιηδῃ εἰ ρηδ)]εα ἔτοιη Ττὶ- 
σΑγϑατω [Πδὺ ΘΠ ΘΏλΐ6 5 γα ΔΡΡΙΟΔΟἨίηρ;, 8πα {ἢ οτΥ 
ν85 σίνίπρ 115 αὐξεπύϊοη ἔο ἐπ 656 Ἰαϑῦ, αὖ {Π15 τηοτηδηῦ 

᾿ἄδοθ6 Ψ»}Π0Ὸ 5Βοιρὶῦ ἴο θεῦγαν [Π6 οἰζγ β'ρῃδ)]εα ἴο τῆς 
Ροορίὶα ἰἱπ διηθυβῃ ἴο οἰϊπὰ υρΡ. δα ὕπῈῪ πιδὰ 
οἰ ρα α ἊΡ δπὰ ἔουπα {πε ροβίβ οὗ με συδγάβ εΚ}ν 
Δ ΠΠΘΩ͂, [Π6Υ Ρυγϑιεα ἴῃς ἀαγ-ρυδτακ, νν ο πυτθογοα 
ἰδ (ἔοσ ομε ουἱΐ οὗ ἐδοὴ βαυδᾶ οἵ ἢνα ννᾶ8 γερυϊδυν 

ΟἸεδ Ῥεδίπα δ5 ἃ ἀδυ-ρυάγα); δῃὰ ἴμεν Κι]εα οπς 
νη] 6 ννὰβ 5.11} δϑίεςρ δπα δηοῖδεσ δεν ες δᾶ 

,ἢεᾷ ἔον τεΐυρε ἴο ἴῃ6 Ηδγδθια. Απα κίμος {πὸ 
οἶμον ἀαγ-ρυᾶτὰβ ἰπ ὑπεὶγ βὲσῦ Ἰεαρεα ἄονῃ ἔγουλ 

Οἴἢ6 ψ8}1 οἱ ἴῃς 5146 Ἰοοκίηρς ὕονδγα ἰῃς οἰΐγ, ἴῃ 6 ᾿ 
6 ΨΠΟ ἢιδὰ οἰ ρ6α ἃρ ψεῦε ἰπ υπαϊβριυϊεα ρο8- 
5655 οὗ [6 Αοτορο]ὶβ. Βυΐ γῇ θ δὴ Ουτοτῦγ γαδοῃεά 
1ῃ6 ΟοΥΌΥ δῃηᾶ ἴῃς οἰ ΖΘ 5 δίς ἴο ἐδ τεβοις, δὲ ἢἤτγϑδ 
186 ΘΠΘΙΩΥ ἰδϑαδα ἔογίῃ ἔγομλ ἴῃ 6 Ασγορο]!β δηᾶ ἔου σις 

οἴη 186 5Ρᾶ8ς6 ἱπ ἔγοῃῖ οὗ {Π6 ραῖεβ νη ϊςἢ Ἰεδα ἴο ἐπε 
εἰν ; αἴτεγναγάβ, θεῖο θεβεῖῦ οῃ 4}1] β'άθβ Ο ἰῆοβα 
ψἢο σοϑτὴδ δραϊηβδὲ ἴοι, πον τὴ τηάγεν δραΐῃ ἴο ἴῃ 6 
ΑΟΥΟΡΟΪΙ8; δηα ἴῃς οἰϊίζοηβ ρουγοαᾶ ἴῃ ψἹἢ ἔῃ θτη. 
Νονν ὑπε βρᾶος υἹτ πη ἐπ6 Αὐογορο] θα ννα5 οἰθαγεα δὐ 
οὔσο, ὑυΐ ἴἢῃ6 δῆθν τηουηΐθα ὑρορ ἴπε νγ8}} δπᾶ 
ἴῃς ἴοννεῖβ δπα βῃονεγεα θ]ονγθ δΔη6 τα Ἶ551165 ὍΡΟῚ 
ἴῃς Ρεορὶς ψῇῆο ψγϑῦα ψ η. Μεδην 1] ἴῃς Ἰαῦϊοῦ 
ἀεξεπάεα ὑπουηβαῖὶναβ ἔσο ἢ στουπα δπα αἰϊδοκεα 
ἴΠ6 ΘΙΗΘΙΩΥ͂ ὈΥ ἴδ εἴερς νη ΐο Ἰεα ὑρ ἴο ἔπ6 νψΔ]]. 
θη, Ὠονανοῦ, πε οἰτίσζεῃβ ρσαϊπεα μοββθβϑίοῃ οὗ 
δος ΟὗὨ {86 ἴοννειβ οὐ [8 δίαβ δῃα οὐ ὑμαῖ, {πε Ὺ 
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“ Ἁ οἱ πολῖται, ὁμόσε δὴ ἐχώρουν ἀπονενοημένως τοῖς 
9 , ς Ν 9 ’ἤ 6 δὴ 3 ΄ὰ ΄»“»Θ 

ἀναβεβηκόσιν. οἱ δὲ ὠθούμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ 
ν"Ν Ἁ 3 3, [οἱ 3 Ἁ 

τόλμῃ τε καὶ μάχῃ εἰς ἔλαττον συνειλοῦντο. ἐν δὲ 
σι -“ 3 σε 

τούτῳ τῷ καιρῷ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾿Αργεῖοι 
περὶ τὴν πόλιν ἐκυκλοῦντο, καὶ κατὰ κεφαλὴν τὸ 
τεῖχος τῆς ἀκροπόλεως διώρυττον: τῶν δ᾽ ἔνδο- 
θεν οἱ μὲν τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους, οἱ δὲ τοὺς ἔξωθεν 

-“Ἥ ,ὔ 4 

ἔτι ἀναβαίνοντας, ἐπὶ ταῖς κλίμαξιν ὄντας, ἔπαιον, 
ς δ ν ᾿ ’ 5. δ ἊΝ Ἢ 

οἱ δὲ πρὸς τοὺς ἀναβεβηκότας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς 
πύργους ἐμάχοντο, καὶ πῦρ εὑρόντες ἐν ταῖς 

»Ὺ“»ἢἽ φι ’ὔ [ωἱ ΄΄ι 

σκηναῖς ὑφῆπτον αὐτούς, προσφοροῦντες τῶν 
δραγμάτων ἃ ἔτυχον ἐξ αὐτῆς. τῆς ἀκροπόλεως 
τεθερισμένα. ἐνταῦθα δὴ οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων 
τὴν φλόγα φοβούμενοι ἐξήλλοντο, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν 

σι δ 

τειχῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν παιόμενοι ἐξέπεπτον. 
ΔῸΣ Ψ ν ει, . ἣν ὃς ἐ 
ἐπεὶ δ᾽ ἅπαξ ἤρξαντο ὑπείκειν, ταχὺ δὴ πᾶσα ἡ 

-“ ’ 

ἀκρόπολις ἔρημος τῶν πολεμίων ἐγεγένητο. εὐθὺς 
δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἐξήλαυνον' οἱ δὲ πολέμιοι ἰδόντες 
αὐτοὺς ἀπεχώρουν, καταλιπόντες τάς τε κλίμακας 

’ »- 

καὶ τοὺς νεκρούς, ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας ἀποκεχω- 
λευμένους. ἀπέθανον δὲ τῶν πολεμίων οἵ τε , 
ἔνδον μαχόμενοι καὶ οἱ ἔξω ἁλλόμενοι οὐκ ἐλάτ- 
τους τῶν ὀγδοήκοντα. ἔνθα δὴ θεάσασθαι παρῆν 

“ ᾽ . Ν 

ἐπὶ τῆς σωτηρίας τοὺς μὲν ἄνδρας δεξιουμένους 
: Ἁ σι σι 

ἀλλήλους, τὰς δὲ γυναῖκας πιεῖν τε φερούσας καὶ 

1 ΤῊ Μ8}} οὗ ὑῃ6 ΑσογοροἹβ οὐ ομδ βἰἀθ τηδᾶδ ρᾶγὺ οἵ ἴ1ὴῃ9 
οἷν ψγ8}}, ν Ὦ}16 οὐ 116 οὔμιεν 8146 1ῦ βορδγαῦθα Ὁῃ6 ΔογοροἹ δ 
ἔγοτη ὅπ ἰονγοσ οἷγ. Τὴ ΑτοδαϊδηβΒ δὰ Αγρῖνεβ 8.6 
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ΗΕ ΓΈΝΙΟΑ, ΜἹ]. τι. 8- 

᾿ οΪοδεά ἱπ ἀεβρεζαῖε ὑαϊι]ε υἱὰ ποθ ο ἢιδα 809 κ.ο.ὕ 
τπουηϊεα ὑροπ {ΠΕ νν4}18. Δπαᾶ {Π6 ἜποΙΩΥ, 858 86 Ὺ 
6 ΓΟ ἑοσοςα ὕδοῖκ ὈΥ ὑπει---Ὅν ὑμεὶς οουταρα 85 ΜῈ ]]} 
ἃ5 Ὀγ τμεῖν ἤρῃιπρ---οτα Ρείησ ογονάεα ἰορεῖπον 
ἱπῦο 84 Ἔν 5514}}6Γ βϑρᾶοθ. Αὖ [18 οὐ ἰο4] τηοσηθηΐ 
δὲ Αγοδαϊδηῃβ δπᾶ Αὐρίνεβ γγεσα οἰγοὶϊπρ δγουρά ἰῃ6 
οἷἐγ δηᾶ Ὀαρίπηίηρ ἴο αἷς ὑπγουρῃ {6 νν4}} οὗ [πε 
᾿ Ἀσγορο] 5 ἔγοτα ἰζ8 ἀρρεῦ 8ἰ46 ;} δηα 88 ἴον ἴῃ οἰ ΠΙΖῈ ἢ 8 
νη, βοὴθ ΕΓ ἀ6 8] ηρ ὈΪον5 Ὡροη ἴῃς ρδβορὶε 
οα {πμ6 νν8]}}, οἴδεγβ ὕροὴ {ἰοβα ψνῆο γε σα 5011} οἱ" τὰ}- 
ἱπρ ὑὉὉΡ ἔτγοιαῃ ἴῃς ουϊβίαθ ἀπα ψεῦα οὐ ἔπε ᾿δάδοσβ, 
Δα 5}1}} οἴδιεσβ ψετα βρη ηρ ἀραϊπϑὶ ἴΠο56 διηοης 
ἴῃς ΘΟ ΣΑΥ͂ ὴο ἢ8α τηουπηϊεα ὑροη ἴΠ6 ἴοννεῦβ ; 86} 
αἰθο ἔουπα ἢγα ἴῃ ἴῃς ἰδηΐβ ἀῃα Ῥερδὴ ἴο βεὖ {16 
ἴονγεῦβ 4.0]4ΖῈ ἔγτοτη ὑαΐον, Ὀσίηρίηρ ὉΡ βοηθ βἤδθανθϑ 
ν  οἢ σμδπῃορά ἴο ἢᾶνε θδθη Βαγνοθβίςα οἡ {1}|ὸὲ Ασγο- 
ΡΟ] 5 1:56]. ΤὭθη [πα Ῥεορὶα ὑροὴ με ἴονγεῦβ, ἴῃ 
ἔβαν οὗ 16 ἤαχμλςβ, Ἰυτηροα ΟἹ ὁπ 6 4:ευ δποίμεῦ, ψ ἢ }]Ὲ 
ἴθοβα ροὶ {6 νγ 8118, ὑπ 6 Γ᾽ {πΠ6 Ὀ]ον 5 οὗἔἩ ὑμεῖὶγ ΒυπΊδῃ 
δἄνετβαγίθθ, Καρὺ [δ] ἶπρ οὐ Απᾶ ψῆδη ἔμογ δᾶ 
οὔσας Ῥερῦῃ ἴο ρῖνε ΨΔΥ͂, Βρ6 δα ]ν {Π6 γῃο]6 Αοτορο] 8 
44 Ῥδοοὴθ ὕᾶγε οὗ ἰῃῆ6 Ἔἐπεωγ. ὙΤΒεσεῦρου {ῃ6 
ΒουβθσΏθη βυγαἰ  ὔννΑΥ 581}|68 ἔου ἢ ἔγομπλ (ἢ6 οεἰΐγ; 
ΔΩ ὕΠ6 ΘΠΘΙΩΥ ὕροῇ βοείῃρ ὑμεηλ τευ γε, Ἰεανίν 
θοαὶ ὑμοὶν ἰδάάοτθ, ἐπεὶν ἀ6δά, δηά ᾿Ἰκοννῖθα βοιὴδ 
οὗ {μὲ ᾿τνίηρ γο Πδά Ὀδεη ὑδά]γν Ἰδιιεᾶ. Απᾶ ἐπε 
ἈστηΡ ΕΓ οὗ ἴΠ6 ἐπεὴγ ννῇο ψοτα ΚΙ δα, θοῦ πὰ ἘΠ 6 
ρῃυίην Ὑ]ΐη δηα ὈΥ ᾿εαρίηρ ἀονῃ νΠπουΐ, ννα8 
ποῦ [6455 ὑμδῃ οἷσιν. ὙΠδη οἠς τηὶρῃΐ μάνα με μο]ὰ 
18ε τηθη οοηρτγαίυ δὐϊηρ᾽ ὁπ. 6 ἀποῦμ εν νῦν Πα Πα 6]85 05 
ου ὉΠΟΙ͂Γ ργεβεγνδύίομι, δηα πα ννοπηθη ὑγίησίηρ {Π6 1 

ἸΔῈΣ ΒΟΥ δἰύδοϊκίηρ ὑΠ6 ἢγβῦ τηϑηὐϊοπθϑά, {.6. ουδεῦ, ρατγῦ οὗ 
ὕ6 γ}81} οὗ ὕμθ Αογορο]β; Ὀὰῦὺ Ὁ86 ῥγδοῖβα πιϑαλμίηρ οὗ κατὰ 
κεφαλήν ἰΒ ὑπουγίδίη. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἅμα χαρᾷ δακρυούσας. πάντας δὲ τοὺς παρόντας 
τότε γε τῷ ὄντι κλαυσίγελως εἶχεν. 

᾿Ἐνέβαλον δὲ καὶ τῷ ὑστέρῳ ἔτει εἰς τὸν 
Φλειοῦντα οἵ τε Ἀργεῖοι καὶ οἱ ̓ Αρκάδες ἅπαντες. 

αἴτιον δ᾽ ἦν τοῦ ἐπικεῖσθαι αὐτοὺς ἀεὶ τοῖς 
Φλειασίοις ὅτε ἅμα μὲν ὠργίζοντο αὐτοῖς, ἅμα δὲ 
ἐν μέσῳ εἶχον, καὶ ἐν ἐλπίδι ἦσαν ἀεὶ διὰ τὴν 
ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων παραστήσεσθαι αὐτούς. 
οἱ δ᾽ ἱππεῖς καὶ οἱ ἐπίλεκτοι τῶν Φλειασίων 
καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἐμβολῇ ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ 
ποταμοῦ ἐπιτίθενται σὺν τοῖς παροῦσι τῶν ᾿Αθη- 
ναίων ἱππεῦσι" καὶ κρατήσαντες ἐποίησαν τοὺς 
πολεμίους τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ὑπὸ τὰς ἀκρω- 

ρείας ὑποχωρεῖν, ὥσπερ ἀπὸ φιλίου καρποῦ τοῦ 
ἐν τῷ πεδίῳ φυλαττομένους μὴ καταπατήσειαν. 

Αὖθις δέ ποτε ἐστράτευσεν εἰς τὸν Φλειοῦντα ὁ 
ἐν τῷ Σικνῶνι ἄρχων Θηβαῖος, ἄγων οὕς τε αὐτὸς 
εἶχε φρουροὺς καὶ Σικνωνίους καὶ ελληνέας- 
ἤδη γὰρ τότε ἠκολούθουν τοῖς Θηβαίοις" καὶ 
Εὔφρων δὲ τοὺς αὑτοῦ ἔχων μισθοφόρους περὶ 
δισχιλίους συνεστρατεύετο. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι 
αὐτῶν διὰ τοῦ Τρικαράνον κατέβαινον ἐπὶ τὸ 
Ἥραιον, ὡς τὸ πεδίον φθεροῦντες: κατὰ δὲ τὰς 
εἰς Κόρινθον φερούσας πύλας ἐπὶ τοῦ ἄκρου 
κατέλιπε Σικνωνίους τε καὶ Ἰ]ελληνέας, ὅπως μὴ 
ταύτῃ περιελθόντες οἱ Φλειάσιοι κατὰ κεφαλὴν 

αὐτῶν γένοιντο ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν 
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ἀσπὶς δπᾶ δὖ πε βϑῖης {ἰπ|6 οὐγΐηρ ἴου 1ογ. [πάροά, 
“Ἰδιρσ ἴον τηϊηρ]εα νυ ἱὉἢ ἴδαγε 1 ἀἰὰ ου ἰπδὺ οσσαβίοῃ 
ΓΘΆ]]Υ Ροβ5685 811 ψῇῆο ψϑ σὲ ργεβεηῦ. 

Ιπ 1.6 ἔο]]ον ηρ γεαγ κενίθα ἴῃς Ατρῖνε5 δηᾶ 4]] 
[Π6 Ατοδάϊΐδηβ ἱηνδά αα {Πα ἰεγγίζοτυ οὗ Ρῃ] 5. Τῆς 

᾿ ΤΡΆΒΟΙ ΤΌΣ ὑΠαῖὶγ ΘΟ  Π0.4}}Υ θεβευτηρ ἴῃς ἢ] βἰδη5 
νγὰ5 ΔΙΌ ὑΠαῦ ΓΠΕῪ 6 Γ6 ΔΏΡΤΥ ΨΊ {6 τὰ, ἀπ ΡΑΥΕΥ 
τμαῇῷ ὑΠῈῪ δα ἴΠ6 σουπίτγ οὗ ἴῃς ῬΗη]αβίδηβ θεν 
ἴοι, 8η4 ὑνοῦα δννᾶυβ ἰῃ ἢορα ἐμαὶ ἐπγουρσὴ ψδρῖ 
οὗ ρῥτον βίομβ ἔπε ψου]Ἱᾶ Ὀγίπρ ἔἤθτα ἴο ἔδιτηβ. Βιυῖ 
ου {πιῖ8 ἱπναβίοη 8150 ὑπῸ Πουβειηεὴ ἂπὰ {πε ρῥἱοκεα 
ἔτοορβ οὗ {πε ΡὨ] αβίδηβ, δοπσ χυτὰ {Π|6 ΠοΥβαθ ἢ 
οὗ τε Αὐμεοηΐδηβ ννῇο ψογα ργεβεηΐ, αἰΐϊδοκεα ἐἤετη 

809 Β.ο. 

868 Β.0. 

αὖ ἴῃς ογοββϑίηρ οὗ {πε σίνεῦ; δηᾶὰ πανίηρ σοη {πε ᾿ 
νἱοΐοτγ, ὕμπεὺ τδᾶς {6 δῆδϑιὴν ταῦτα ὑπᾶοῦ ἱῃα 
μεϊσῦβ ἴον πε τεβϑὺ οὗ ἴῃς ἀδγ, }8ὺ 88 1 ἔμεν ψγετα 
Κεερίῃρ οΔΥΕ ΠΥ ἀνα  ἔγοτα ὑ86 οοτῃ ἰπ {πε ρ]αίῃ 
8ἃ5 ἴπ6 Ρῥγορευΐυ οὗ ἔγίθπαβ, 580 8ἃ5 ποὺ ἴο ὑγαιηρὶς ἰΐ 
ἄοννῃ. 

Οἱ δηοῦδενγ οοςδβίοῃ ἔμ 6 ΤΏ Θδη σονεῦποῦ δἱ ϑσγοῦ 
τ ΠμΕα ὑροὰ ΡΠ] 5 δὲ ὑῃ6 ἢεδα οὗ {6 ραγγίβοῃ 
ψϊο 6 δα πα δὺ ἢ Οὐ σοχηϊηϑηά, ἀπα οὗ ἐς 
ΒΙσγοηΐδη5 ἃΠ6α ΡῬ6]]εἤ δ ῃ5.---ίου δ ὑπαὶ της {πον 
Μετ δἰγεδαν ἔθ] νης ἴῃ6 ΤΠΕΡδῃ5 ; δπὰ ΕΠ ρἤγοη 
αἶδο ἴοοῖκ ρᾶχ ἴῃ πε ἐχρεαϊτοῃ νυ ΠΪ5 ΘΟ δ 68, 
αουῦ ἔνο ὑπουβαηᾶ ἴῃ πυμλ εσ. Νον {Πα πγαΐηῃ ὈΟΑΥ͂ 
ΟΥ̓ τ1Π6 ἴγοορβ ἀδβϑοεπάθα δ᾽οὴσ Τυϊσασαπιση ἰονναγά 
{1πΠῸ- Ηδγδεῦμπλ ψ ἢ {π6 ἱπίεπίϊοη οὐ ᾿ἰαγίπρ νναβῖβ 
ὉΠπ6 ρ]αίη; αὺ Π6 σοπηηδηᾶον Ἰοῖ ἴῃς Θ᾽ γο 885 
δηα Ρε]] θοδὴβ 6 ῃϊηπα ἀροὴ {μὲ Πεῖσῦ ονεῖ ἀραϊηϑὺ 
της ραῖες Ἰεδᾶϊηρ ἴο ον πῖ, 50 ὑμαὺ {116 Ρ]]αϑἴδη8 
Βῃου ]α ποὺ ρῸ ἀγουσπα ΟΥ̓ ὑπαὺ νὰ δᾶ σεῦ ἀῦονε ἢΐβ 
το δὖ ὑπε Ηεγδουη. ὙΠ Θη, μονγανεσ, [6 ρθορῖςα 

1 Αἢ δ᾽ υβίου ἴο Ζαὰ νὶ. 484. 
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4 4 Ὁ ’ Ά 7 9 Ἁ Ἃ ᾿ 

οἱ ἐκ τῆς πόλεως τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὸ πεδίον 

ὡρμημένους, ἀντεξελθόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἱ 
ἐπίλεκτοι τῶν Φλειασίων ἐμάχοντο καὶ οὐκ ἀνί- 
εσαν εἰς τὸ πεδίον αὐτούς. καὶ τὸ μὲν πλεῖστον 
τῆς ἡμέρας ἐνταῦθα ἀκροβολιζόμενοι διῆγον, οἱ 
μὲν περὶ τὸν Εὔφρονα ἐπιδιώκοντες μέχρι τοῦ 
ς ’᾽ ς Ν 7 ἴο φ ’ 

ἱππασίμον, οἱ δὲ ἔνδοθεν μέχρι τοῦ ἫἩραίου. 
ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἐδόκει εἶναι, ἀπῆσαν οἱ πολέμιοι 
κύκλῳ τοῦ Τρικαράνον: ὥστε γὰρ τὴν σύντομον 

Ν Ἁ Ρ 3 ’ ς σι 

πρὸς τοὺς Πελληνέας ἀφικέσθαι ἡ πρὸ τοῦ 
τείχους φάραγξ εἶργε. μικρὸν δ᾽ αὐτοὺς πρὸς τὸ 
ὄρθιον προπέμψαντες οἱ Φλειάσιοι ἀποτρεπόμενοι 
“ .Ν Ν , ᾿ , Ἢ 
ἵεντο τὴν παρὰ τὸ τεῖχος ἐπὶ τοὺς Πελληνέας καὶ 
τοὺς μετ᾽ αὐτῶν. καὶ οἱ περὶ τὸν Θηβαῖον δὲ 

᾽ ’ Α Ν ἴω ’ ς 
αἰσθόμενοι τὴν σπουδὴν τῶν Φλειασίων ἡμιλ.- 
λῶντο ὅπως φθάσειαν τοῖς Πελληνεῦσι βοηθή- 

ἤ ’ “ 

σαντες. ἀφικόμενοι δὲ πρότεροι οἱ ἱππεῖς ἐμ- 
βάλλουσι τοῖς Ἰ]ελληνεῦσι. δεξαμένων δὲ τὸ 
πρῶτον, ἐπαναχωρήσαντες πάλιν σὺν τοῖς παρα- 
γεγενημένοις τῶν πεζῶν ἐνέβαλον καὶ ἐκ χειρὸς 
ἐμάχοντο. καὶ ἐκ τούτου δὴ' ἐγκλίνουσιν οἱ 
πολέμιοι, καὶ ἀποθνήσκουσι τῶν τε Σικνωνίων 
τινὲς καὶ τῶν Πελληνέων μάλα πολλοὶ καὶ ἄνδρες 
ἀγαθοί. τούτων δὲ γενομένων οἱ μὲν Φλειάσιοι 
τροπαῖον ἴσταντο λαμπρὸν παιανίξοντες, ὥσπερ 

εἰκός" οἱ δὲ περὶ τὸν Θηβαῖον͵ καὶ τὸν Εὔφρονα 
περιεώρων ταῦτα, ὥσπερ ἐπὶ θέαν παραδεδρα- 
μηκότες. τούτων δὲ πραχθέντων, οἱ μὲν ἐπὶ 
Σικυῶνος ἀπῆλθον, οἱ δ᾽ εἰς τὸ ἄστυ ἀπεχώρησαν. 

τό6ο 



ΗΒ ΓΕΝΙΟΑ, ΝΠ]. πὶ. 12-τὶς 

ἰπ ἴῃ6 εἰν ρεγοείνοα [δὲ ἴπΠῈ ΘΠΘΙΩΥ ΠΔα δεῖ ουΐ 866 5.0. 
ἴον ἴῃς ρ]αΐη, ἴῃ 6 Πογβθιηεῃ δηα ἴα ῥἱοκοα ἰγοορϑ 
οὗ ἔπε Ῥμ]βίδηβ 541}164 ἔογ! ἢ δραϊμδὺ ἴθπι, σάνε 
θα 116, δπαὰ αϊα ποὺ δί]ονν ὑῃδπν ἴο τρδῖκα ἐπεῖσ γᾶν 
ἴο ἴη6 ρ]αῖπ. Απᾶ ὑπεν βρεηῦ τηοβῖ οὗ με ἄδγ 
ποσὶ ἰῃ ἢριηρ δ Ἰἰοὴρ τάηρε, πε ἴγσοορβ οὗ 
ΕΆΡΒ το Ρυγβαΐπρ υΡ ἴο ἴπε6 ροϊηῦ θα ἴῃ 6 σου ΠΙΓΥ 
ψγ88 δα οα ἔῸΥ σαναῖτγ, ἀπα {Π6 τηθῃ ἔγομι {π6 οἱζγ δ5 
ἃἋΥ ἃ5 ἴῃς Ηεγδεῦ. ΨΚ μοι, Ὠοννανου, Ὁ βοειηθα ἴο 
"»κ ἴῃ ῥγόοροὺ ἴτηθ, ἔΠῈ δῆθσων τοῦ γοα ὈΥ ἃ οἰγουϊζουϑ 
τουΐο ον οὺ Τ αΎσαγδηι, ἔου ὑπ6 γανὶηο ἰπ ἔγοπξ οὗ τὑῃςῸ 
Μ04}} ργενεηϊεα ἴμθπλ ἔγομλ τεδοῃίηρς [ἢ 6 ΡῈ] ἤθδῃ8 
θγ ἴς ἀϊγεοῦ ψγαν. ΤΉδη {6 ΡὨ]Π]βίδηβ, δίζεν ἔο]ον- 
ἱπρ {6 πὰ 8 1016 νὰν ἂρ ἐπα Ἀ1]}1, ἐγ α Ὀδοῖκ δηὰ 
σμαγροα δ᾽οπρσ ἴῃ 6 τοδα ψῃοἢ 6848 ρμαϑὺ με ννὰ]}, 
ἁραϊηϑσὶ 6 6] μθδη8 δηα ὕποβε ψ ἢ μοι. Απά 
16 ἔγόοορϑβ οὗ ἴῃς ΤΏεΡδη ρθηθταὶ, ᾿ρο ρετοαίνίηρσ [Π 6 
Βαβδῖε οὗ ἴῃς Ρμ] αβίδηβ, θερσδη τδοίηρ ἢ ὑῃθηλ ἴῃ 
οΥοσ ἴο γεδοῦ ἴῃς Ρε]]εποδὴβ ἢγβὺ δηα ρσίνε {πε πὶ 
αἰ. Τα Πουύβείθῃ, μονανου, ὐγνοα ἢγβι, δῃᾶ δὺ- 
ἰδοκαα {116 ΒΕ] θδπ8. Απᾶ σι ἤθη δὖ ἴῃς ουϊβεῖ {Π6Ὺ 
ψὶ  Πβῖοοα ὑπὸ αἰΐδοκ, ἴῃς ἢ] αϑδη5 611 ὕδοῖ, Ρυϊ 
[6 αἰϊδοϊκεα δραΐῃ ἴῃ σορϑην νυ τ ἢ 5ιοἢ οὗ ἴῃ ἔοοῦ- 
501] 1678 845 ἢδα οοΐὴθ ὑὕρ, 8πα ἔουρηΐ παπα-ἴο-Βαηά. 
Αὐ ὉΠ|5 16 δῆθὴν ρᾶνε ΨΑΥ, 8ἃπᾶα βοῇηὲ οἵ {δμς 
δ ογοΠἾΔ 8 [6]] Δηα νΕΥῪ τϑηγ οὗ ὑπ6 Ῥε]] θδη8, δηαᾶ 
ὑγᾶνε τθῃ, ἴοο. δη ἴΠ656 τηΐηρς ΠΔα ἴδδη μ]δος 
της ΡΒ]: δβδη5 δεῖ ὉΡ ἃ ἱσορῆγν, βουπαΐηρ ὑμεῖγ ρδεδῃ 
Ἰου ]γ, 85 νγδ8 παίυτα) ; δα πε ἔτοορβ οὗ με Τῇ δ η 
ὅθῃογὰ] δηᾶ Ἐπ ρἤγου δ]οννθα 4}1 {15 ἴο ρῸ οῃ, ͵αβὺ 
ἃ58 1 ΠΟΥ Δα τηδ46 ὑπεὶνγ γᾶς ἴο 566 ἃ βρεοῖδοϊδβ. 
ΤΏρη, αἴϊεν [686 ργοςσθεαϊῃρδ γγεσα βηϊ 5 εα, πε ὁ 6 
Ραγίν ἀδραγιβα ἴον 5'ογοῃ δπὰ ἴῃς οὐδεν γεϊυγηεα ἴο 
ἴῃ εἰν. 

161 

ΥΟΙ͂,. Τί. Μ 



16 

17 

18 

19 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Καλὸν δὲ καὶ τοῦτο διεπράξαντο οἱ Φλειάσιοι 
τὸν γὰρ Πελληνέα Πρόξενον! ζῶντα λαβθόντὲς, 

’ὔ 3 ρῚ ΝΜ) 4 καίπερ πάντων σπανιζόμενοι, ἀφῆκαν ἄνευ λύ- 
ἃ ᾿Ὶ Ἁ 3 ’ ΄ὰ 9 

τρων. γενναίους μὲν δὴ καὶ ἀλκίμους πῶς οὐκ 
ἄν τις φαίη εἶναι τοὺς τοιαῦτα διαπραττομένους; 

“Ὡς γε μὴν καὶ διὰ καρτερίας τὴν πίστιν τοῖς 
φίλοις διέσῳζον περιφανές" οἱ ἐπεὶ εἴργοντο τῶν 

ἐκ τῆς γῆς καρπῶν, ἔξων τὰ μὲν ἐκ τῆς πολεμίας 
λαμβάνοντες, τὰ δὲ ἐκ Κορίνθου ὠνούμενοι, διὰ 

ζω ᾽ὔ 9 Ἧ 3 δ᾿ 49“ 

πολλῶν κινδύνων ἐπὶ τὴν ἀγορὰν ἰόντες, χαλε- 

πῶς μὲν τιμὴν πορίζοντες, χαλεπῶς δὲ τοὺς 
’ ’ Γ᾿ 3 δ᾿ 

κομίζοντας διαπορεύοντες, γλίσχρως δ᾽ ἐγγνητὰς 
καθιστάντες τῶν ἀξόντων ὑποζυγίων. ἤδη δὲ 

παντάπασιν ἀποροῦντες Χάρητα διεπράξαντο 
σφίσι παραπέμψαι τὴν παραπομπήν. ἐπεὶ δὲ 
4 ἴω 2. ἢ 3 7 3 ἴον ᾿. 

ἐν Φλειοῦντι ἐγένετο, ἐδεήθησαν αὐτοῦ καὶ τοὺς 
ἀχρείους συνεκπέμψαι εἰς τὴν Πελλήνην. κἀκεί- 
νους μὲν ἐκεῖ κατέλιπον, ἀγοράσαντες δὲ καὶ 
ἐπισκευασάμενοι ὁπόσα ἐδύναντο ὑποζύγια νυκτὸς 
ἀπῇσαν, οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐνεδρεύσοιντο ὑπὸ 
τῶν πολεμίων, ἀλλὰ νομίξοντες χαλεπώτερον 
εἶναι τοῦ μάχεσθαι τὸ μὴ ἔχειν τἀπιτήδεια. καὶ 
προῇσαν μὲν οἱ Φλειάσιοι μετὰ Χάρητος" ἐπεὶ δὲ 

ἐνέτυχον τοῖς πολεμίοις, εὐθὺς ἔργου τε εἴχοντο 
Ἁ 4 3 ᾽ » 9 Α 

καὶ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις ἐνέκειντο, καὶ 

1 Πρόξενον ϑομοὶθγ : πρόξενον 6]. ψὶῦ} ΜΉΘ, 
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ἩἨΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΝΠ]. πὶ. τό--τὸό 

Αποῦδοσ μΌὉ]6 ἀςβεα ν]ιίοἢ ἢ ΡὨ]]δϑδῃ8 ρευοὐτη θα 866 κ.ο.Ψ 
ψὰ5 1815: ἤθη ΠΟΥ ]Δα ταδ46 ἃ ργίβομο οὗ Ργοχ- 
Θηυ5, με δ]! θηθδη, ἄνθὴ ὑμουρσῇ ὕπεγ σψγασα ἰπ 
νδηΐ οὗ δνευυυ πίῃς, ὑπεν ἰοὺ ἢΐὰ σὸ ψιϊπουῖ 8 
τδηβο. Ηον οοὐ]α οὴα ΠΕΡ βαγίῃρ ὑπαΐῖ τζθ Ψνῆο 
Ρουξοστηθα 506}} ἀδεα8 ὑγεσα Π000]6 δηα να]ϊδηῦ Ὁ 

ΕυΣὶβογοοσε, ὑμαὺ Ὁ τνὰ8 ΟἸΪῪ ὈΥ 5βίουϊ ἐπα υγαηοα 
μαὺ ΠΕῈΥ τοαϊπίαϊποα ὑπμεῖν Βα ε]ν ἴο ἐμπεὶγ ἔπε πα 
6 ΟΙΘΑΥΙΥ τηδηϊξεβῦ; [Ὸ ἤδη ΠΕ Υ Ψψετα βῃυὺ ΟΥ̓ ἴγοιὰ 
16 ρῥγοααοῖβ οὗ πεῖν Ἰδηά, πον ᾿ϊνοα ραγῦὶν Ὀγ ψ» μαῦ 
ἴμ6Υ οου]ᾶ ναῦ ἔγοτα Π 6 δμθιηγ 5 ὑθυτίϊοσυ, δηα ραγν 
θγ θυγίηρ ἔτομη Οογίητῃ ; ὕΠαῪ νγοηῦ ἴο ἐπα τηδυκοῖ 
{πτουρσ ἴῃς τηϊαβδὶ οὗἩ τδὴν ἀδηρετβ, ἢ αἰ σα] Υ 
ργονϊ 464 {{π|| ρτίος οὗ Βρ0}165, ψ ἢ αἰ ον Ὀγχουρῃϊ 
τγουρἢ ὑΠῈ Θμθηγ 5 ̓ἴπΠ68 ἴΠ6 Ῥξορὶε ψΠὸ ἔεϊοῃεά 
[Π656 ΒΌΡΡ]ϊ65, δηἃ ψνεσα Βαγὰ ρυΐ ἴο [Ὁ ἴο πᾶ τηξπ 
ψ 0 ψόουἹὰ συάταηΐεε ἴῃς βαΐεϊγ οὗ [ες Ὀδδϑίβ οὗ 
θυγάσῃ ψ Ὠ]Οἢ ἡνεγα ἴο σΘοηνεὺ ἤθεα. Αὐ Ἰεμρίῃ, ἤδη 
{ΠΕ ψατα ἴῃ ἀεβρεγαῖα βἰγα δ, ΠΘΥ δυγδηρθα ὑμαᾶῖ 
Ομαγεβὶ βῃου]α δβοοτὲ ὑΠΕΙΓ ΒΌΡΡΙΥ ὑγαΐὶηῃ. ὕροῃ 5 
ἃυγῖναὶ δἱ ΡὨ]1ὰ5 ΠΟΥ ερρεα Ἀπ ἴο Π6]Ρ {δ 4150 
ἴο σΟΠΥΟΥ͂ ἐπεῖὶν ποῃ-οοτηραΐδηϊθ ἴο 6116 π6.2 Α-- 
οογάϊ ΡΥ ἴῃογ ἸΘΗΣ ὑμ686 ρθορὶε ἂὖ Ρε)]εμᾶ, δῃὰ δίϊεν 
τηδκίηρ ὑΠ|6 Ὁ ΡΌΤΟΠα568 8Πα ὑδοκὶπρ 85 ΖΏΔηΥ Ὀεαβὶβ 
οὗ Ὀυγάξῃ 85 ἔπαν σουἱά, ὑμεν 8εὺ οἱ ἀυτίηρ ὑῃ6 
πἰρῖ, ποῦ πᾶνε ἰμαῦ ἔμεν ψου]Ἱᾶ 6 διωρυβηεα 
ὑὈγ ἴηε θυ, Ραυὺ δ Κίηρσ ὑΠᾶὺ ἴο ΡῈ νἱῦπουΐ ῥγο- 
νἱβίοη5 Ψψὰθ ἃ ΙΏΟΓ6 φτίανουβ Πίηρ ἴδδη ἢρπῃϊϊηρ. 
Νον ὑμὲ ἢ] δβδηβ, ἱορεῦμεν ἢ Ομάγεβ, νεηΐ ὁ 
δΔιεδά, ἀπ ψῇθη ΠΕΥ οαθ ὑρομ ὑπ6 ΘΠΘΩΥ ὑπῈῪ 
᾿ητη θα] ἴον 5βεῖ ἴο νοῦ, Δπ6, ΟΠ ουηρ Ο.6. ΔΠΟΥΠΕΥ 
οη, ργεββεα ὑμεὶν αἰΐδοκ, 16 δ ὑμ6 βᾶῖὴθ {ϊπ|Ὲὲ 

1 Αἢ Αὐπροηΐδη σΘΠΘΓΔΙ. 
3 δίῃσαι 16 δνϑηΐβ ἀθϑογὶ θα ἴῃ 88 11--16 ἀρῦονθ Ρϑ]]θηθ "δᾶ 

το)οϊηθα ἴμ6 υδοθαδϑιμοπίδηῃ 8} 18 066. 
τ64 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἅμα Χάρητα ἐπιβοηθεῖν ἐβόων. νίκης δὲ γενο- 
, Ἁ , 2 σ΄ « [οὶ [οἷ 

μένης καὶ ἐκβληθέντων ἐκ τῆς ὁδοῦ τῶν πολε- 
’ ΦΨ Ἁ Ν,) Ἁ ς Α Ἁ ἂ 4 

μίων, οὕτω δὴ οἴκαδε καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἃ ἦγον 

ἀπέσωσαν. 

Ὥς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, ἐκάθευδον μέχρι 
πόρρω τῆς ἡμέρας. ἐπεὶ δὲ ἀνέστη ὁ Χάρης, 
προσελθόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἱ χρησιμώ- 
τατοι τῶν ὁπλιτῶν ἔλεγον: Ὦ Χάρης, ἔξεστί 

7 ’’ Ν ’ 

σοι τήμερον κάλλιστον ἔργον διαπράξασθαι. 
χωρίον γὰρ ἐπὶ τοῖς ὅροις ἡμῖν οἱ Σικυώνιοι 
τειχίζουσιν, οἰκοδόμους μὲν πολλοὺς ἔχοντες, 
ὁπλίτας δὲ οὐ πάνυ πολλούς. ἡγησόμεθα μὲν 
οὖν ἡμεῖς οἱ ἱππεῖς καὶ τῶν ὁπλιτῶν οἱ ἐρρω- 
μενέστατοι" σὺ δὲ τὸ ξενικὸν ἔχων ἐὰν ἀκολουθῇς, 
ἴσως μὲν διαπεπραγμένα σοι καταλήψῃ, ἴσως δὲ 
, Ἃ .. ες , φΦ "» Π ᾿ ᾿ 
ἐπιφανεὶς σὺ ροπὴν, ὥσπερ ἐν 1Ἰελλήνῃ, ποιήσεις. 

εἰ δέ τε δυσχερές σοι ἐστὶν ὧν λέγομεν, ἀνακοί- 
νωσαι τοῖς θεοῖς θνόμενος" οἰόμεθα γὰρ ἔτι σε μᾶλ- 
χον ἡμῶν τοὺς θεοὺς ταῦτα πράττειν κελεύσειν. 
τοῦτο δὲ χρή, ὦ Χάρης, εὖ εἰδέναι, ὅτι ἐὰν ταῦτα 
πράξῃς, τοῖς μὲν πολεμίοις ἐπιτετειχικὼς ἔσει, 
φιλίαν δὲ πόλιν διασεσωκώς, εὐκλεέστατος δὲ ἐν 
τῇ πατρίδι ἔσει, ὀνομαστότατος δὲ καὶ ἐν τοῖς 

’ ς συμμάχοις καὶ πολεμίοις. ὁ μὲν δὴ Χάρης πει- 
σθεὶς ἐθύετο, τῶν δὲ Φλειασίων εὐθὺς οἱ μὲν 
ἱππεῖς τοὺς θώρακας ἐνεδύοντο καὶ τοὺς ἵππους 
9 ᾽ ς.«ὶ - -“ Ψ 9 4 
ἐχαλίνουν, οἱ δὲ ὁπλῖται ὅσα εἰς πεζὸν παρεσκευ- 

ἄάζοντο. ἐπεὶ δὲ ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα ἐπορεύ.- 
τ64 



ΗΕ] ΓΈΝΙΟΑ, ΥἹΠ]. τ᾿. 10--2Ὶ 

ὑΠΕΥ βῃουϊεα ἴο Οἤαγεβ ἴο οουηα ἴο {πιεῖν αἱά. Απα 806 5 
ΠΏ θη νἱοΐοτΥ 84 ὕξεὴ δοίενεα δπα ὑπθ δ ΠΕΙΩΥ͂ 
ἀγίνεῃ ου οὗ πε τοδᾶ, ἴῃ {18 88 ὑπ Ὺ Ὀτουρῆϊ 
Βοπια ἴῃ βαΐεϊγ Ὀοϊῇ ὑποιηβοῖνοβ δπα [ἢ6 βυρρ] 1685 
6  Υ6 σοηνουίης. 

Νονν ἱπαϑυλυσῖ 88 ἴπε ῬὨ]ϑῖδηβ δα ρΡδϑβεα {πε 
πὶρηϊ ψἱξπουῦ 5166 0, ΠΟΥ 5]θρὺ ὑ}}} ἔὰγ οα ἴῃ ὑΠ6 
ἄαν. Βυὺ νοη ΟἸαῖο5. ἀγοόβϑθ, ἰἢ6 ἢουβθθὴ πᾶ 
16 Ὀεδὺ οὗ ὑῃῆ6 Πορ]ϊῖεβ οᾶτηθ ἴο Ἠΐτμη δηᾶ δϊᾶ: 
ΟΠ άγεβ, Ὁ ἰ8 ψ τ] ΥΟΌΥ ΡΟνΕΓ ἴο- αν ἴο 86- 
σοτΆ 18}. ἃ βρεπαϊα ἀεεα. Ἐογ {Π6 δ᾽ σγοπίδῃϑ ἅΓῸ 
ον γπρ ἃ ρΪδοα ΡΟ οὐὖν ογάθυβ, δῃαὰ ὑῆδυ Πᾶνα 
ΤΩΔΗΥ Ου]ογ5 Ὀυΐϊ οΐ ΨΥΕΥΥ͂ τηᾶπν Ὠορ 65. Νον 
τῃογεΐογε ψ 6, ὑΠ6 ΒοΥβθιθὴ δηα [ἢδ6 βἰουϊζεοβὶ οὗ {Π6 
Βορ] 65, Μ}0}}} Ἰεδα 16 γᾶν ; δῃα 1 γου ψ}}}} ἔοΠονν ακ5 
ὙΠ ὙΟΌΓ ΤΩΘΙΓΟΘΏΔΙῪ οτος, ρου δρ5 γοὺ Ψ]]} ἢπα τε 
Ὀυπίηε85 δἰτεδαν βεϊ]εα ἔογ γοῦ, μα ρεγῆδρϑβ γοὺυγ ἃΡ- 
Ῥδδύδῃοα Ψ1}1 ἴση {Π6 5οα]θ, 85 Πδρρεηβα δὖ Ρε])]θῃδ. 
Βαυι 1 δηγιὶηρ ἴῃ ψψῃᾶῦ γγα ῬΓΟΡΟΒ6 15 υπδοοθρίδθ]ε 
ἴο γουῦ, οοπβυϊῦ {Π6 σοᾶςθ ὈΥ 5δουῆςαβ; ἔογ ψὰ {πη κΚ 
τῃαὶ ἴῃς ρσοάβ ψ1}} ὈΪὰ γοὰ ἀο ὑῃϊ8 Ἔδνεὴ τοῦτα υ7- 
σοῦ {Π8η νὰ ἄο. Απα {8 ϊ15, ΟἸαγεβ, γοὰ βδῃου]άᾶ 
Ψ6}} υπάεγϑίδηα, ἰῃαὖῦ 1 γοῖι δΔοσοιῃὈ] 158 ἴΠ686 {πίη σϑ 
γουῦ Ψ11] ᾶνε βἜβουτεα ἃ βίο ΡΟ] 85 ἃ "856 οὗ αἰΐδοκ 
ΡΟ ὕΠε ἘΠΕΙΩΥ 8πα ἢᾶνα ριεβευνθὰ ἃ ἔγ θα !]Ὺ οἰΐγ, 
ἈΠ γοὺ Ψ1] νη ὑπ 6 ἔαϊγεβὶ οὗ ἔδτηβ ἴῃ γοὺυγν ἔδίμετ- 
Ἰαα δηᾶ Ὀὲ τηοϑδὺ γεπονηθα διηοησ Ὀοῖἢ 41}165 δηά 
Θπθυηΐθβ. ΟΠατοθ δοοογα  ΠΡῚΥ ννᾶβ ρεγϑυδάθα δηᾶ 

᾿ οἰοσοα βδογίῆςο, ν 116 οα ὕπὸ Ρἢ]ϊαβἴδη 546 ἰῃ6 Ὠογβο- 
τάδ ῃ βὑγαὶ νυ ραΐ οἡ ἔπεῖν γεδβιρ]αἴεβ δηα γ]α] 6 
{ἘΠ αἷν Ποῦβ65, ἀπα [πε Βορ]ϊε58. ταδᾶς 411 ἴῃ 6 ργεραγᾶ- 
ἰἰοὴβ ΠΟΟΘΘΒΑΤῪ ΤῸ ἰηΐδηΐγυ. ὉνΏδη πα Ὺ Πδα ἰακοη 
ὮΡ ὑδμεὶγ διττὴ δηᾶὰ ψεῦα ρῥτγοσθεαϊΐηρ ἴο ἴΠ6 ρ]δοα 

λφρ». 81. 

τός 
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οντο ἔνθα ἐθύετο, ἀπήντα αὐτοῖς ὁ Χάρης καὶ ὁ 
’ Ἁ » κ«- [τὰ Ν ς ᾽ 3 

μάντις, καὶ ἔλεγον ὅτε καλὰ τὰ ἱερά. ᾿Αλλὰ 
’ὔ Μ » δ ς - Μ 

περιμένετε, ἔφασαν: ἤδη γὰρ καὶ ἡμεῖς ἔξιμεν. 
ὡς δὲ τάχιστα ἐκηρύχθη, θείᾳ τινὶ προθυμίᾳ καὶ 
οἱ μισθοφόροι ταχὺ ἐξέδραμον. ἐπεὶ δὲ Χάρης 
» Α Α »  Ἵ}'ο ες δ“ 
ἤρξατο πορεύεσθαι, προῇσαν αὐτοῦ οἱ τῶν ᾧλει- 
ασίων ἱππεῖς καὶ πεζοί: καὶ τὸ μὲν πρῶτον 

7 ς ἴω Μ Ν μ ᾽ ᾿ 

ταχέως ἡγοῦντο, ἔπειτα δὲ ἐτρόχαζον' τέλος δὲ οἱ 
μὲν ἱππεῖς κατὰ κράτος ἤλαυνον, οἱ δὲ πεζοὶ κατὰ. 

4 Ν ς ὃ Ν 3 ,ὔ . 

κράτος ἔθεον ὡς δυνατὸν ἐν τάξει, οἷς καὶ ἐ 
Χάρης σπουδῇ ἐπηκολούθει. ἦν μὲν οὖν τῆς 
ῳ Ν Ν ’ ξ- 9 ’ 

ὥρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου: κατελάμβανον 
δὲ τοὺς ἐν τῷ τείχει πολεμίους τοὺς μὲν λουομέ- 
νους, τοὺς δ᾽ ὀψοποιουμένους, τοὺς δὲ φυρῶντας, 
τοὺς δὲ στιβάδας ποιουμένους. ὡς δ᾽ εἶδον τὴν 
σφοδρότητα τῆς ἐφόδου, εὐθὺς ἐκπλαγέντες ἔφυ- 
γον, καταλιπόντες τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσι πάντα 
τἀπιτήδεια. κἀκεῖνοι μὲν ταῦτα δειπνήσαντες 
καὶ οἴκοθεν ἄλλα ἐλθόντα, ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ σπεί- 

σαντες καὶ παιανίσαντες καὶ φυλακὰς καταστη.- 
σάμενοι, κατέδαρθον. οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἀφικομένου 

“. Ν 3 Ρ ’ ᾽ 

τῆς νυκτὸς ἀγγέλου περὶ τῆς Θυαμίας, μάλα 
[ ’ἤὕ ὰ ΄ νι , φιλικῶς κηρύξαντες τὰ ζεύγη καὶ τὰ ὑποζύγια 

πάντα καὶ σίτου γεμίσαντες εἰς τὸν Φλειοῦντά 
παρήγαγον" καὶ ἕωσπερ ἐτειχίζετο τὸ τεῖχος, 
ἑκάστης ἡμέρας παραπομπαὶ ἐγίγνοντο. 

11. Περὶ μὲν δὴ Φλειασίων, ὡς καὶ πιστοὶ 
ων ’ὔ 92 Ὁ Ψ ᾿ [ο 7 

τοῖς φίλοις ἐγένοντο καὶ ἄλκιμοι ἐν τῷ πολέμῳ 
166 



ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΝΠ]. πὰ. 21: τΊΠΟΣ 

ΏΟΓΟ 6 ν͵ὯὋβ βδου βοίηρ, Οἤδγεβ δηᾶ {Π6 566} χτηδὶ 806 κα. 
δὰ δηᾶ 8αἰὰ ὑμαὺ ὑπ6 βδογῆοεβ ψοῦα δνοῦγαῦϊα. 
“« γγαῖϊὶ ἴον υ5,᾽ {Π6γ} 8αἰα, “ἴον ψε, ἴοο, ψ}}} 5οῦ ἔουὶῃ 
αὖ οπσα. Αμπᾶ 85 βο0οῇ 88 Ψψοτὰ ᾿8α εξ ρίνεη ὈΥ 
ἔπ Πεγδ]α, Οἤδγεβ᾽ τ ΓΟ ἢ Υ} 68 4150 5ρεθα )Υ γυϑῃοα 
ουαὐ νι ἢ ἃ Κἰὶ πα οὗ Βδανεη-βεηῦ δρετηθββ. Νὸν 6 ἢ 
Ομᾶγθβ δὰ μεφῦῃ ἴο τπδγοῇ, {ἢ σαν] ΓΥ δα ἱπέδληϊ τυ 
οὗ ἴῃς ῬὨ] 4 51455 οηΐ οἢ δῃοθδα οὗ ἢΐτω : δηά δἱ ἤγϑοϊ 
{με γ Ἰεα πες ψΑΥ τάρία]γ, ἀπαὰ ἔμθη ὑΠεΥ ερδῃ ἴο 
ΤΌ ; ἤηα]]γ, [Π6} Πογβϑολθῃ ΨΈΓ τ αϊηρ δ ἴΠ6 ἴορ οἵ 
{Π|6ἰν βρεθά δηᾶ [ἢε ἔοοϊ-Βο] α]εγβ γε τυ πηΐης 85 [αϑὶ 
8ἃ8 ἰ 15 ΡῬοββίθ!]6 ῸΓ τῇ ἴῃ ᾿ἷἰπ6 ἴο ρο, ψ 1} 6 δον 
ἘΠ δὰ σάτα ΟΠ δγοβ, [Ὁ] ον πρ 'π πᾶϑῖθ. ΤῊ {ἰπη6 ννα5 
ἃ Ἰἰ00}6 Ὀεΐοτα βυπβαῖ, δα ὑποὺ ἴουπα ἴΠ6 ἜπθτΩΥ 
δὲ ἴῃς ἐοτγίγεββ, βοπηθ δας ΐηρ, βόας σοοκίηρ, 50Π16 
Κηοδάϊξηρ, δπα βοὴδ τηδιίηρ {πεῖν με α5. Νονν 950 βοῇ 
ἃ8 ἴΠε6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 58}07 ἴῃ νεῃδιηθπος οὗἩ ἴῃς οπβεῦ ὑμῈῪ 
οἰ γα ναῦν ἢςξά ἴῃ ἴεστοσ, Ἰεανίπηρ 411 ὑΠ εν ῥγον 5] 005 
ὑεΒίπα ἔον ἴμεβ8ε Ὀγᾶνε ἤθη. ΤΠ Ἰαὐξζεν δοσουαϊ ηρ}]Υ 
τοδᾶς ὑπεῖν αἴππον οὐ ἴΠ 656 Ρτον βίο η8 δα τηοτα 
νν ΠΙΘἢ στη ἔγοστη ΠΟΘ, 8Ππ4α δε Ρουγίπρ ἸΠραὔϊοη8 
ἴῃ ΒοΠΟῸΡ οὗ ὑπμεῖὶγ ρσοοα ἔογΐμης, βἰπρίηρ ἃ ῥϑδδῃ, 
Δα ροβίϊηρ ρσυᾶταβ, ἴμεν ψεπῦ ἴο β'ῖδερ. Αἀπᾶ {τῆς 
ΟοΥ ἰΐδη8, ΔῈ παν ἢδα γεϑδομεα ἔΠ6 τὶ ἀυτίηρ 
π6 ηἰρῦ ἴῃ ταραγτὰ ἴο ΤἬγαχμΐα, ἰῃ ἃ τηοβὺ ἔτεα Υ 
νΑΥ οτἀεγεᾶ ουὖ ὈΥ Ρτγοοϊατηδίϊοη 411 {πεῖν ἴδᾶπβ δπᾶ 
Ῥδοῖκ- δηΐμηδ]β, Ἰοδα θα ἔμθιῃ νυν ἢ στ, δπα σοηνογοα 
ἴμεὰ ἴο ΡΠ]; 8ηα 80 Ἰοπρ 858 ἴῃς ἔογεϊῇοδίϊοηβ 
ψγαγΘ θυ] ἀϊηρ,Ἷ σΟΠνΟΥΒ οοηἰ πυρὰ ἴο ΡῈ βεηΐ ουΐ 
ΘΥΕΤῪ ἀδγ. 

111. Τῆς 5ἴουυ οὗ ἴῃς Ρῃ] αϑίδηβ, ἔπε, ἢον ὙΠ6Υ 
Ῥγονβα ὑμδιβεῖναβ {δι ἃ] ἴο πεῖν ἔγεπαβ δηα σοη- 
πυκδα να] δῦ ἰπ 1ῃ6 νᾶῦ, δπᾶ πον, ᾿Ππουρἢ ἴῃ δὶ 

1 Νοῦν ὉΥ ὑῃ9 ΡΒ] αβίϑηδ, 
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διετέλεσαν, καὶ ὡς πάντων σπανίζοντες διέμενον 
ἐν τῇ συμμαχίᾳ, εἴρηται. σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον 
τὸν χρόνον Αἰνέας Στυμφάλιος, στρατηγὸς τῶν 
᾿Αρκάδων γεγενημένος, νομίσας οὐκ ἀνεκτῶς ἔχειν 
τὰ ἐν τῷ Σικυῶνι, ἀναβὰς σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρα- 
τεύματι εἰς τὴν ἀκρόπολιν συγκαλεῖ τῶν Σικυ- 
ὠνίων τῶν τε ἔνδον ὄντων τοὺς κρατίστους καὶ 
τοὺς ἄνευ δόγματος ἐκπεπτωκότας μετεπέμπετο. 

2 φοβηθεὶς δὲ ταῦτα ὁ Εὔφρων καταφεύγει εἰς τὸν 
λιμένα τῶν Σικνωνίων, καὶ μεταπεμψάμενος 
Πασίμηλον ἐκ ἹΚΚορίνθον, διὰ τούτον παραδίδωσι 
τὸν λιμένα τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ ἐν ταύτῃ αὖ 
τῇ συμμαχίᾳ ἀνεστρέφετο, λέγων ὡς Λακεδαι- 
μονίοις διατελοίη πιστὸς ὦν. ὅτε γὰρ ψῆφος 
ἐδίδοτο ἐν τῇ πόλει, εἰ δοκοίη ἀφίστασθαι, μετ᾽ 

8 ὀλίγων ἀποψηφίσασθαι ἔφη" ἔπειτα δὲ τοὺς 
προδόντας ἑαυτὸν βουλόμενος τιμωρήσασθαι δῆ- 
μον καταστῆσαι. Καὶ νῦν, ἔφη, φεύγουσιν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ πάντες οἱ ὑμᾶς προδιδόντες. εἰ μὲν οὖν 
ἐδυνάσθην ἐγώ, ὅλην ἂν ἔχων τὴν πόλιν πρὸς 
ὑμᾶς ἀπέστην. νῦν δ᾽ οὗ ἐγκρατὴς ὀγενόμην τὸν 
λιμένα παραδέδωκα ὑμῖν. ἠκροῶντο μὲν δὴ 
πολλοὶ αὐτοῦ ταῦτα' ὁπόσοι δὲ ἐπείθοντο οὐ 
πάνυ κατάδηλον. 

4 ᾿Αλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βού- 
λομαι τὰ περὶ Ἐὔφρονος. στασιασάντων γὰρ ἐν 
τῷ Σικυῶνι τῶν τε βελτίστων καὶ τοῦ δήμου, 
λαβὼν ὁ Εὔφρων ᾿Αθήνηθεν ξενικὸν πάλιν κατέρ- 
χεται. καὶ τοῦ μὲν ἄστεως ἐκράτει σὺν τῷ δήμῳ" 
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δ ἀνεγυτηρ, ὑὕΠπΕῪ γετηδίηεα δἰεδάξαβδῃ ἴῃ ὑμεῖνγ 4]- 866 5.ο. 
Ἰίδμεθ, 885 θθεῃ ἰ0]18. Αἱ δρουῖΐ [5 ἐϊπιθ Αδῆθαβ 
[6 ϑ γτρ Δ] 184π, ΨηΠ0 8 Ὀασομηα σαηοταὶ οὗ [ῃ6 

᾿᾿Ατοδάίδηβ, ὑπ κίηρ ὑπαὶ σοηαίτοη5 ἰῃ ϑίογοη ἡ γα 
ποὺ ἴο Ρὲ επάυγεα, ψεηῦ ὕὑρΡ ἴο πε Ασγορο δ ν τ} 
᾿ΐ8 ΟὟ ΔΙΤΏΥ, ο4]1εα τορεῦμον ἴῃ αγίϑυοογαϊβ διηρηρ; 
[ἢ Β᾽ογομίδηβ ἢῸ γα γα ἴῃ ὑΠ6 οἶνγ, δῃά βεηΐ δεν 
ἰμῃοϑθα ψῆο δα "εξ εδχιϊεα ἐπογείγοτω ψτμουΐϊ 8 
ἄεογοα οὗ {πΠ6 ρεορὶθὲ. ᾿ἀπᾶ Ερἤσοι, βεϊζοα ἢ 
ἔεαν αὖ ἴῃεβε ρτοσδεαίηρβ, ἤδα ἴογ γτεΐιρζε ἴο ἴῃς ροτί 
οὗ {Π|Δὶ Βιογοηίδηβ, ἃπα δευ βυϊτημηοπίὶηρ Ῥαβίγθ] 5 
ἴο Ἑσοπιθ ἔγοσα Οουίην, ἐπγουρὶ! Ηἴτα μαηαδα ονον 1 ς 
μογὶ ἴο πη [,δοθαδοιηοηΐδηβ δπα Δρρεδγαα οὔδα ΤηΟγα 
ἱπ ὑποὶν δἰ] ἴδηςς, βαγίησ ὑπαὶ ἢ δα 4]1 [Πς {ἰπὴ6 
τοδὶ πα ἐλ Ὁ] ἴο {πΠῸ 1,Δοεαδειμοηΐδηβ. [ῸΣ [6 
581α {παῖ δὖ {116 ὑ{ἶἰπη6 Θ ἃ νοῖε ννὰ8 [δ κεὴ ἰὴ ἴῃ 6 
οἰζγ 85 ἴο ψῃεῖμεν [ἢ 5᾽ σγοπίδηβ Βῃου]α ἀεοῖάε ἴο γε- 
νοὶὶ ἔγομι ἴμθτι, ῃ6, νυ ἃ ἔενν οὔπεγβ, νοϊβα ἀραϊηϑῖ 
τ ; δηᾶ {παῖ αἴχεγνδαιαβ ἢ ᾿δά βεῦ ὉΡ ἃ ἀδπιοοῖδου 
ουῖ οὗ ἶ5 ἀδοῖγε ἴο ἄνεῆρε Ὠἰηγ56 1 ὁ ἴμοβα ψνῃο 
δᾶ Ρεϊγταγεα ἢΐῃ. ““Απά αἵ {5 τηοχηεδηΐϊ,᾿᾿ ἢς 8δἱὰ, 
“4}} ψῆὴο ψεσα ἰγαϊϊουθ ἴο γοι δὺ6 ἰῇ δαὶ ΟΥ̓ ΤΥ 
δοῖ. Νὸον ἱ 1 δα ἔουπα ταγ56] αὐ]ςε, 1 βΒῃου]α ᾶνε 
βοῃα ΟνΟΡ ἴο γου ν ἢ τπ6 δηὐτα οἰϊγ. ΑΒ 1 ἰ5, 1 
Πᾶνα ξίνεη ονεῦ ἴο γοὰ ἴπδ6 ρογΐ, ονϑὺ ψο ἢ δ᾽οης 
Ι δᾶ ραϊπεα οοπῖτγοὶ]. Τῆοβα ψἤο Ὠδαγα ἢΪπΊ 58 Ὺ 
1Π656 ψοσγαβ ψεῦα δηγ, θυ Πον 8 ὴΥ Ὀε]ενεα Ὠΐτὰ 
δ ΟΥΘ ΠΟ ΤΙγ6 818 Οοἶθδυ. 

Ηονονου, βίηος 1 ἤᾶνα θαρσὰπ 1ἴ,1 ἀεδῖτε ἴο θηϊδἢ 
1ῃς βἴογυ οὗ Ἐυριγοη. θη ἴΠ6 τ ϑυοογαῦῖβ δα {116 
ΠΟΙΛΟΠ5 δὖὺ ϑίογοη πδα ἐδ! ]εη ἰπἴο 5 γιέε, ΕἸ ΡΏγοη 
οὈξαϊπηο6α ἃ ἔοτος οὔ τ ογοθηδυῖθ5 ἴσοι Αἴμθ 5 8Πα σᾶτηα 
Ὅδοῖκ ἀραίῃ. Απα νη ἴμ6 Π6ΙΡ οἵ {πε δου ἢ8 
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Θηβαίου δὲ ἁρμοστοῦ τὴν ἀκρόπολιν ἔχοντος, 
4 . Ν 3 ὃ ᾽ [ο ’᾽ 4 ’ 

ἐπεὶ ἔγνω οὐκ ἂν δυνάμενος τῶν Θηβαίων ἐχόν- 
τῶν τὴν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως κρατεῖν, συσκευ- 

Ν 

ασάμενος χρήματα ὦχετο, ὡς τούτοις πείσων 
Θηβαίους ἐκβάλλειν μὲν τοὺς κρατίστους, παρα- 

φσι 3 3 [ο ’ Ἁ 3 ’ ν 

δοῦναι δ᾽ αὐτῷ πάλιν τὴν πόλιν. αἰσθόμενοι δὲ 
ς ’ ’ Ἁ ὁδὸ 3 [οὶ 4 

οἱ πρόσθεν φυγάδες τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ τὴν 
παρασκευήν, ἀντεπορεύοντο εἰς τὰξὶ Θήβας. ὡς 

’ ΩΣ 

δ᾽ ἑώρων αὐτὸν οἰκείως τοῖς ἄρχουσι συνόντα, 
Ἁ 

φοβηθέντες μὴ διαπράξαιτο ἃ βούλεται, παρε- 
κινδύνευσάν τινες καὶ ἀποσφάττουσιν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει τὸν Εὔφρονα, τῶν τε ἀρχόντων καὶ 

ἮΝ σὰ φ 
τῆς βουλῆς συγκαθημένων. οἱ μέντοι ἄρχοντες 

3 ’᾽ 3 ᾿ 

τοὺς ποιήσαντας εἰσήγαγον εἰς τὴν βουλήν, καὶ 
ἔλεγον τάδε. 
Ὦ ἄνδρες πολῖται, ἡμεῖς τουτουσὶ τοὺς ἀπο- 

Ν ὕ Ν 

κτείναντας Εὔφρονα διώκομεν περὶ θανάτου, 
ὁρῶντες ὅτι οἱ μὲν σώφρονες οὐδὲν δήπου ἄδικον 
οὐδὲ ἀνόσιον ποιοῦσιν, οἱ δὲ πονηροὶ ποιοῦσι μέν, 

’ἤ Ἁ ἊΝ Φ δὲ [ῳ ’ λανθάνειν δὲ πειρῶνται, οὗτοι δὲ τοσοῦτον πάντας 
3 ’ ξ ᾽ὔ ’ ) 

ἀνθρώπους ὑπερβεβλήκασι τόλμῃ τε καὶ μιαρίᾳ 
ὥστε παρ᾽ αὐτάς τε τὰς ἀρχὰς καὶ παρ᾽ αὐτοὺς 
ὑμᾶς τοὺς κυρίους οὕστινας δεῖ ἀποθνήσκειν καὶ 
οὕστινας μή, αὐτογνωμονήσαντες ἀπέκτειναν τὸν 
ἄνδρα. εἰ οὖν οὗτοι μὴ δώσουσι τὴν ἐσχάτην 

Ἁ Ι ἴω 

δίκην, τίς ποτε πρὸς τὴν πόλιν θαρρῶν πορεύ- 
σεται; τί δὲ πείσεται ἡ πόλις, εἰ ἐξέσται τῷ 
βουλομένῳ ἀποκτεῖναι πρὶν δηλῶσαι ὅτου ἕνεκα 

“ Ἁ 

ἥκει ἕκαστος; ἡμεῖς μὲν δὴ τούτους διώκομεν ὡς 
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ἢ6 νγαϑ τωδϑῖοῦ οὗ ἴῃς ἴονῃ; 8 ΤΠεῦδη ρΟνΝΘΓΏΟΓ, 8086 5. 
μονψανευ, 614 {Π6 Αογορο] 8, δα βίπος ΕἸΡΏγου τὸ- 
αἰϊζεὰ πδὲ νἱξ ἴῃς ΤΠΘΡδἢ8 Πο]αΐηρ πε Αοτορο]ὶς 
ἢ σουἱἹά ποῦ ρῥοββί ὉΪν θὲ τηδϑῖθσ οὗ [πε βἰαΐε, ἢς σοῖ 
᾿ορεῖμεῦ ΠΊΟΠΟΥ δηᾶ 5εῖ ουὐ τὶ ἴπς ἰηϊεπίϊοη οὗ 
Ρεσβυδαΐπρς ὑῃ6 ΤΠ οδη5, ΟΥ̓ πηε8Π58 οὗὨ [18 ΙΠΟΠΘΥ, 
ἴο ὈδΔηΐβ ἢ ὑπ 6 αὐϑιοογαϊβ δηα σίνε ἴῃς βίδϊθ ονδὺ ἴο 
Ηἰτὰ ἀραίῃ. Ὁ με, όνάνουῦ, {Π6 ἔουταοῦ Ἔχ ]65 Ἰδασηθα 
οὗ Ὠΐβ Ἰουγ Υ δηᾶ ᾿ἷβ ῃ]8η8, ὑπ ν ἸΚενσίδε ργοσθααεᾶ 
ἰο ΤΠερε5. Αμῃὰ 85 ΤΕΥ δᾶνν ἢϊτῃ ἴῃ ἔδι  δὺ δϑϑοοὶδ- 
ἐίοπ ἢ ἴῃς ΠΕ δη ΟΠ 415, ΤΕΥ εσα 56 1Ζοα τ] ἢ 
ἔδαν ὑμαῦ ἢδ τηΐρῇῃϊ δοοουῃρ 8 ψηδὶ ἢς πνδηϊοα, δηθὰ 
βοῖῃδ οὗ ἴμειη ἴοοῖς [Π6 τίϑὶς δῃὰ 5] εν ΕᾺΡἤσΟΙ ὕρΟῚ 
1ῃ6 Αστορο] δ 8116 ἢῃς οὔ οἶ4]5 δηα ὑπ βεηδῖε γε 
ἴῃ βθϑϑίοῃ ἔποσαε. Βαυΐ ἴδε οἢοΐα15 Ὀγουρσηῦ τῃοβε ψηοῸ 
Πα ἄοπε πε ἀεεα Ὀεΐογε ἴπΠῸ βεηδίε δῃᾶ β8ροόκε 88 
[0]]ον8 : 

““Ἐε]]ον οἰ ἰΖεηβ, να δυταῖση οἡ {116 οαρίτα] σῃαγρε 
{ἢ 656 πλθὴ Ψ8ὸ ἢδνε 5]4ἰη ΕἸΡΏτοΙ, βεεὶηρ, ἃ5 νὰ ἀο, 
ἐπᾶὺ ψ 1] 6 τἱρἢ- ταὶ Πα θα τθῃ σοτητηΐδ πὸ ὑπ] 5ὲ ΟΥ̓ 
αὐτὶ σηΐεουβ ἀεεα, δα πε ν]οκεα, δἰ πουρἢ {πΠῸ6γ 
σοτησμΐϊῦ ἴἤοιη, εἰσὶν ἴο ἀο δεῖ ἱπ βϑογεῖ, 1656 
ΡΘΙΒΟΠ5 ἢδνα 80 ΔΓ βυγραββεα 41] τη κί πα ἰπ Ὠδταὶ- 
Βοοά 8πᾶ νἱ]αίηγ ἐμαὺ ἱπ 16 ῥγεβθῆσα οὗ πε νεῦῦ 
τηλρἰβίταϊαβ δπα ἴῃ {Π|6 ργεβεποα οὗ γοῦ, γγῆο δ]οῃηςε 
Πᾶνα δυῦμοῦτυ ἴο ἀδοῖάα ψνῃο 584}} αἰε δὰ νῆο 5}4]] 
ποῦ, [ΠΟΥ ἴοοϊς ἀεοϊδίοη ἰηΐο ὑεῖ ον Ὠδης δηά 
βίον ἴῃ τδη. ΤὨρσγεΐογα 1 [Π 656 τηθῃ ἀ0 ποῖ 50} Ὲ 
1η6 εἐχίγειηδς ρεηδ]ῦυ, γῃο Ψ1]] ἐνεσ μαναὰ ἴα σουγᾶρε 
ἴο νἱ δῦ ουν εἰϊγ Απᾶ ν]ιῖ ν}}] θδοοσαα οὗ ἴδε οἷν 
1 ΔΏΥ Οοὔς ΨΠΟ 80 ἀαβϑίγεβ ἰβ ἴο Ὀ6 δ᾽]οννεα ἴο 5] Ὺ 
ἃ τῇδ Ὀαΐοτα ἢς ἢδε τηδᾶς ον ἔοὸῦ δῦ ρυγροβα 
ἢἣδ6 [48 οοτῃς ἰἰεσα Ἧε, ὕπθη, ἃγταῖσῃ [ἢ 686 τθῃ 
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ἀνοσιωτάτους καὶ ἀδικωτάτους καὶ ἀνομωτάτους 
καὶ πλεῖστον δὴ ὑπεριδόντας τῆς πόλεως. ὑμεῖς 
δὲ ἀκηκοότες, ὁποίας τινὸς ὑμῖν δοκοῦσιν ὅ6 

εἶναι δίκης, ταύτην αὐτοῖς ἐπίθετε. 

Οἱ μὲν ἄρχοντες τοιαῦτα εἶπον: τῶν δὲ ἀπο- 
κτεινάντων οἱ μὲν ἄλλοι ἠρνοῦντο μὴ αὐτόχειρες 
γεγενῆσθαι" εἷς δὲ ὡμολογήκει, καὶ τῆς ἀπολογίας 
ὧδέ πως ἤρχετο. ᾿Αλλ᾽ ὑπερορᾶν μέν, ὦ Θηβαῖοι, 
οὐ δυνατὸν ὑμῶν ἀνδρὶ ὃς εἰδείη κυρίους μὲν] ὄντας 

“Ὰ ξ΄“ ’ 

ὅ τι βούλεσθε αὐτῷ χρῆσθαι" τίνει μὴν πιστεύων 
ἐνθάδε ἀπέκτεινα τὸν ἄνδρα; εὖ ἴστε ὅτι πρῶτον 
μὲν τῷ νομίζειν δίκαιον ποιεῖν, ἔπειτα δὲ τῷ 
ὑμᾶς ὀρθῶς γνώσεσθαι" ἤδειν γὰρ ὅτι καὶ ὑμεῖς 
τοὺς περὶ ᾿Αρχίαν καὶ Ὑπάτην, οὺς ἐλάβετε 

ὅμοια Εὔφρονι πεποιηκότας, οὐ ψῆφον ἀνεμείνατε, 
ἀλλὰ ὁπότε πρῶτον ἐδυνάσθητε ἐτιμωρήσασθε, 
νομίζοντες τῶν τε περιφανῶς ἀνοσίων καὶ τῶν 
φανερῶς προδοτῶν καὶ τυραννεῖν ἐπιχειρούντων 
ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων θάνατον κατεγνῶσθαι. 
οὔκουν καὶ Εὔφρων πᾶσι τούτοις ἔνοχος ἦν; 
παραλαβὼν μὲν γὰρ τὰ ἱερὰ μεστὰ καὶ ἀργυρῶν 
καὶ χρυσῶν ἀναθημάτων κενὰ πάντων τούτων 
ἀπέδειξε. προδότης γε μὴν τίς ἂν περιφανέ- 
στερος Εὔφρονος εἴη, ὃς φελαίτατος μὲν ὧν Λακε- 
δαιμονίοις ὑμᾶς ἀντ᾽ ἐκείνων εἴλετο' πιστὰ δὲ 
δοὺς καὶ λαβὼν παρ᾽ ὑμῶν πάλιν προύδωκεν 
ὑμᾶς καὶ παρέδωκε τοῖς ἐναντίοις τὸν λιμένα; καὶ 
μὴν πῶς οὐκ ἀπροφασίστως τύραννος ἦν, ὃς δού- 

1 μὲν Μ5Ν. : Καὶ. Ὀγδοϊκοῦϑ, 
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85. ἰδοῦ υπτὶρηϊδουβ, αη͵ιδῖ, δηα ἰανν]θ88, δπα 88 866 κο. 
μανίησ βΒῃονψῃ ἴδε υἱτπιοκὺ οσοπϊεμηρὶ ἔοσ οὐγ οεἰΐγ. [ἢ 
15 ἴοῪ γοῦ, αἰζεσ γοὺ μᾶνα ἢδαγά, ἴο ἱπῆϊοϊ ἀροπ ἴἤεια 
50 Οἢ ΡΘΏΔΙΤΥ 88 ὑΠΕΥ͂ ΒΕεῖ ἴο γου ἴο ἀεβεγνο." 
Θυο ἢ Ψψετὰ ἐδ ψογάβ οὗ ἔης οἤῇοία!ς; 48 [01 186 

0 Πα 5]αἰη ΕΠΡἤτοΙ, 41} ἐχοορὺ οὔς ἀεδηίεα {μαῖ 
ἴον δα δε ἴππ ρεγροϊγαϊουβ οἵ ἴῃς ἀεςα; "αϊ οὴς 
δά δαυυϊ τεα 1ἴ, ἀηα Ὀερδῃ Ὠἷβ ἀεΐεηςς ἴῃ βοιης βυςἢ 
νογβ δ5 ἴπθβε: “ ΘΌΓΕΙΥ, ΤΏΈΡδι5, ἴο ἴδε] οσοηϊειηρῖ 
ἴου γοὺ ͵'8 ποῦ ρΡοββίθ]ε ἴῸΣ ἃ τηδῃ 1 6 πονβ ὑπαῦ γου 
Πᾶνε δυϊδμουιν ἴο ἀο νυ ᾿ἰπὶ 85 γοῖ ΨΠ]]; ἴῃ νυ μδῦ, 
ἔμδη, ἀἸὰ  ὑγυκῖ ψῃδη 1 ΠἸ6γῈ δον ὕη6 τὰ ῦ΄ Β6 
νν 61] δϑϑυγθα ἐῃδῇ 10 ννὰ8 ἢγπϊ οὗ 4]} ἰπ ἴῃς με] εἴ ἐμαὶ 
Ιννγὰ8 ἀοίηρ ἃ }υ5ῖ ἀεεα, ἀπα βεοοπαϊν ἰπ με ὑπουρῃξ 
ἰμαῖ γοὺ ψου]ὰ ἀδείας τὶ ρεν ; ἔογ 1 Κηον παῖ γοὰὺ 
κεν δε, ἰῃ ἀδα]ηρς τ [ἢ6 ραγὶγ οὗἨ Ατο αβ δῃπα 
Ηγραῖε5,1 ψῇοτὰ γοὺ ἔουπα ἴο μᾶνε ρευξογιμεα δοῖβ 
κα τῃο86 οὗ Ευρἤτοη, αἰ ποὶ νναῖϊϊ ἴον ἃ νοῖς, Ὀυΐ 
Ρυπίβῃεα ὕθτα 85 800 88 γοι ἔουπα γοῦγβεϊνε 5 80]6 
ἰο ἀο ξο, Ὀε]ενίηρ ὑμαῦ ἔποβα ὴῸ γα τηδη 501} 
υητὶσῃΐδουβ δηα ἔποϑα ψνῆο δῦὰ ρἰδίη}Υ ὑγαϊῦουβ δπὰ 
αἰϊετηρίϊσ ἴο ΡῈ ὑγγαπῖβ γα δ γε αυ σομπαειηηαα ἴο 
ἀθαϊῃ ὈΥ 411 τηδηκ μα. 'η᾽ῦωαθ ποῖ ΕἸΡΗΤΌΙ «50, 1 
Αϑὶς, συ ΠΟΥ 411 ἔπαθε μεδαθὺ [ὶῖῃ ἴδε ἢγβι 
Ὀἷδος, μῈ ουπᾶ {μ6 βῃγίηθβ [}} οὗ οἤεσγίπρβ ὑοΐῃ 
οὗ βἰΐνεσ δῃὰ οὗ ρο]ᾶ, δῃπᾶ Ἰεῖΐδ᾽ ὑὕπεπὰ εἰωρὶν οὗ 8]] 
{πΠ686 ὑγααᾶβυγοβ. Ἀραΐῃ, ψγο οουἱα ΡῈ τόσα τηδηΐ- 
ἔα. ἃ ὑγαϊϊοῦ πη ΕΠΡἤτοι, Ψἢ9 τνὰβ ὑπὸ οἱοβοβῖ 
οὗ ἔγιθπμᾶς ἴο ἴῃς 1,δοεαδειηοηΐδη8 δηα ἤδη ΟΠ 088 
γοῦ ἴπ {πεῖν βἰεδα, ἃπα δῖεσ ἢῈ δαά ρίνθβῃ γοὺ 
Ρἰεάρεβ δῃὰ τεοοῖνεα ρ]εάρεβ ἔγοην γου, Ὀεϊγαγοα 
γου ἃρσαΐη 8πΠα Ππαπαάδα ονεῦ ὑπε ροτὺ ἴο γοὺγ δᾶνεοτγ- 
βϑαγίεβ ἢᾧ ποθ ἀρδΐίη, ψὰ8 ἢ6 ποῦ ᾿εγοπα αἀπεβίϊοῃ 

1 δδβαν. ἰν. 2-12. 
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λους μὲν οὐ μόνον ἐλευθέρους ἀλλὰ καὶ πολίτας 
3 ’ 3 ’ 3 7 ’ ἐποίει, ἀπεκτίνννε δὲ καὶ ἐφυγάδευε καὶ χρήματα 
3 ἴω. ᾿ ᾿Ὶ ᾿Ὶ ΄΄ὦ 3 . 9 ΄ ἀφῃρεῖτο οὐ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλ᾽ οὗς αὐτῷ 
ἐδόκει; οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ βέλτιστοι. αὖθις δὲ 

ὰ ΄ 3 ’ 6 »“’,, » θ ’ θὰ μετὰ τῶν ἐναντειωτάτων ὑμῖν ᾿Αθηναίων κατελθὼν 
εἰς τὴν πόλιν ἐναντία μὲν ἔθετο τὰ ὅπλα τῷ παρ᾽ 
4 »" ς ΄“ 2 Ἁ ,,ϑ 3 »" 3 3 ’ 3 ὑμῶν ἁρμοστῇ" ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ἐδυνάσθη ἐκ 
τῆς ἀκροπόλεως ἐκβαλεῖν, συσκενασάμειο; χρή- 

Ὁ 3 ’’ 3 »Ὶ Ψ ς δ ματα δεῦρο ἀφίκετο. καὶ εἰ μὲν ὅπλα ἡθροικὼς 
3 ’ 4,3 ὁ ΄Ὁ ’ ΝΥ ΝΜ 3ϑ. 5 7 ἐφάνη ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ χάριν ἄν μοι εἴχετε, εἰ ἀπέ- 
κτεινα αὐτόν' ὃς δὲ χρήματα ἦλθε παρασκενασά- 
μενος, ὡς τούτοις ὑμᾶς διαφθερῶν καὶ πείσων 
πάλιν κύριον αὐτὸν ποιῆσαι τῆς πόλεως, τούτῳ 
3 ἃ ᾽ν 3 ἰφὶ Ἅ ὃ ’ ςι,"  ς ζο ἐγὼ τὴν δίκην ἐπιθεὶς πῶς ἂν δικαίως ὑφ᾽ ὑμῶν 
9 ᾽ὔ Ν ς ἃ Ω͂ ᾽ 

ἀποθάνοιμι; καὶ γὰρ οἱ μὲν ὅπλοις βιασθέντες 

βλάπτονται μέν, οὐ μέντοι ἄδικοί γε ἀναφαί- 
νονται" οἱ δὲ χρήμασι παρὰ τὸ βέλτιστον διαφθα- 

᾽ὔ Ψ Ἁ ’ Ψ , 3 ’ 

ρέντες ἅμα μὲν βλάπτονται, ἅμα δὲ αἰσχύνῃ 
περιπίπτουσιν. εἰ μὲν τοίνυν ἐμοὶ μὲν πολέμεος 
ἣν, ὑμῖν δὲ φίλος, κἀγὼ ὁμολογῶ μὴ καλῶς ἄν 
μοι ἔχειν παρ᾽ ὑμῖν τοῦτον ἀποκτεῖναι" ὁ δὲ ὑμᾶς 
προδιδοὺς τί ἐμοὶ πολεμιώτερος ἣν ἢ ὑμῖν; ᾿Αλλὰ 
νὴ Δία, εἴποι ἄν τις, ἑκὼν ἦλθε. κᾷτα εἰ μὲν 

ἀπεχόμενον τῆς ὑμετέρας ' πόλεως ἀπέκτεινέ τις 
3.3, ἢ 3 ’ Ἅ 2. » ἴον λυ ͵ 

αὐτόν, ἐπαίνου ἂν ἐτύγχανε' νῦν δὲ ὅτε πάλεν 
ἦλθεν ἄλλα πρὸς τοῖς πρόσθεν κακὰ ποιήσων, οὐ 

1 ὑμετέρας ΟΥ̓: ἡμετέρας ΜΠ), [ο]]οννεα ὃγ Καὶ. 
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ἃ ἰγτδηῦ, ψἤδη ΒΕ τη846 βἰανεβ ποῖ ΟΠ]Υ͂ ἔγεε τθῇ 866 κα. 
υαῦ ὄνθὴ οἰ ΖΘ η5, δπα ρυΐ ἴο ἀδαϊῃ δῃηᾶ ὑδηϊβῃεξα δπὰ 
γΟΡὈεα οὗ ρῥτορετίγυ, ποὺ ἴῃ ρεορὶθς ψῇῆο ψετα συν 
οὗ ντοηρ-ἀοίηρ, θυῦ ἴῃοβαὲ ψ μοτὰ ἰξ βυϊεα Πΐγα ἴο 
ἰγεδαῖ ἰμυθὺ Απάᾶ ἔπεθε ες ἰΠ6 Ὀειευ οἷδβ568. 
ΓΒΕ δἴεσ μῈ Πδὰ γθἰυγηθα ἀραίη ἴο {πε οἰζγ ἰῃ 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ ὙΠ γοῦν ὈἰδίοΣ δΔανουβαγίθϑ, [πε ΑἸ ΘΠ 88, 
μὲ δεῖ ἢἰμλβοὶ ἢ ἴῃ διτὴ8 ἀρδὶηδῦ ὙΟῸΣ βΌΡΝΘΙΠΟΥ ; ὑὰἷ 
βἷησα ἢς ἔουπα Ὠἰτη56 1] ἀπμδῦ]ε ἴο Ἔχροὶ εἴτ ἔγοηι [ἢ 6 
ΑΟΘτορο δ, ἢς σοῦ ἰοροῦμεσ ΤΩΟΠΘΥ δηα οαπηα ΕΌΠΘΓ. 
Νον 1ξ Πα δὰ ὕεϑῃ βῆονψῃ ἴο ἢδνα ραϊῃεγεα δυτηθα 
ἴογεθβ ψι ψ 16} ἴο αἰίδοῖς γοῦ, γου Ψψου]αὰ ὄνεῃ 
66] ρταῖε Ὁ} ἴο π|6 ἴῸΣ βἰαγίηρ πἴμα ; θαϊ ψ ΏΘΠ 116 
Ρτγον! ἀβα Ὠϊμλ86 1} ψ ἢ ΙΩΟΠΕΥ ᾿ἰπβίεδα, πα οᾶτὴς ν ἢ 
ἴΠ6 Ρυγροβα οὗ οογγυρίίπηρ γοὰ ΟΥ̓ πχεδὴ8 οὗἨ [ἢ]5 
ΤΙΔΟΠΘΟΥ 8ΔΠα ρΡεγβυδαϊηρ γοὺ ἴο τηδκα [εἴτ Ἰοτὰ οὗ 
ἴπ6 οἰζν δρδῖὶῃ, μον ο8η 1 1υ5ῦγ θὲ ρυΐ ἴο ἀεδ}}} 
ὈΥ γοὺ ἴον ἱπῆϊοϊξίηρ ὑροῃ ὑπ 6 τῇδ Πἰβ ἀπε ῥα 5}- 
τηδηῦ δ ΕῸΓ ψ ΠΕΡΓΘᾶΒ ὕΠο086 ΨηΟ ἃγε σοηβίγαϊπεα ὈΥ̓ 
ΔΥΎΩΒ 50 ΠΡ ἀδιηάαρα, γαῖ ὑΠ6Υ τα ποῖ ὑπουε ΌΥ βῆονῃ 
ἴο 6 ν]ἱοκεὰ δ δῃὴγ ταῖθ ; υυῦ ἰῇοϑθε ψὴ0 δῖα 
σογτυρίοα ΟΥ̓ ΤΔΟΠΘΥ ἴῃ νἱο]αϊίοη οὗ ὑπὲ τὶρὶνὺ ποῖ 
ΟἾΪΥ Βυ ἘΣ αἀδηηαρο, θὰῦ δ ὑπ6 βϑϑτὴθ {ΠπῚ6 ἰΠΟῸΓ 
Βῆδαθ. Τὸ θὲ βύγο, 1 ἢς μαᾶὰ Ὀδθῃ δὴ δῇθΥ οὗ 
γηΐηθ Ὀαῖ ἃ ἔγεμα οὗ γουγβ, 1 δατηϊδ τηγϑβοὶ ὑμᾶὺ 1 
νου] ποῦ ἢᾶνα ΘΕ ΒΘΟΙΆΪΥ [ῸΓ τὴ6 ἴο 5]4Υ {1118 τωδῃ 
ἴῃ γοὺΐ εἰν; Ραΐ ψηεγοὶη νγὰ8 ἢ6, ψΠη0 ψγ85 ἃ ὑγδῖῦου 
ἴο γοῦ, ΤοΓ6 οὗ Δ ἜΠΕΙΩΥ ἴο τὴς ἔπδη ἴο γου ὃ “ Βυΐ, 
υν Ζειυβ,᾽ δοιζθοῃα τηϊρηὺ δᾶνὺ, “ἢ6 σᾶπης οὗ ἢϊ5 ον ἢ 
ἴγεβ μι}. 80, ἴδῃ, 1 δηγοης ἢδα 5]αΐῃ ἢΐπὶ γνἢ1]6 
ἢ νγὰβ Κααρίπρ ἅννᾶὺ ἴτοιῃλ γοῦν οἰΐγ, ἢ6 ψου]α Πᾶνα 
ορίαϊπεα ρῥγαΐῖβα; Ὀυΐ 88 1Ὁ 15, ἤδη Π6 οᾶῖὴθ ἀρδὶῃ ἴο 
ἄο γοῦ τηοτα ψνσοηρ᾽ ἱῃ Δα αϊτίοι ἴο ψ ῃᾶὺ ἂς ἢδα ἀοης 
θεΐογε, ἀοεβ οὔ 88Υ ἴμαῦ ἢ 85 ποῦ ὕεεὴ [δίῃ 
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δικαίως φησί τις αὐτὸν τεθνάναι; ποῦ ἔχων 
τ Ἑλλησι σπονδὰς ἀποδεῖξαι ἢ προδόταις ἢ ἢ παλιν- 
αυτομόλοις ἢ τυράννοις; πρὸς δὲ τούτοις ἀνα- 
μνήσθητε ὅ ὅτι καὶ ἐψηφίσασθε δήπου τοὺς φυγά- 
δας ἀγωγίμους εἶναι ἐκ πασῶν τῶν συμμαχίδων. 
ὅστις δὲ ἄνευ κοινοῦ τῶν συμμάχων δόγματος 
κατέρχεται φυγάς, τοῦτον ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν ὅπως 
οὐ δίκαιόν ἐστιν ἀποθνήσκειν; ἐγώ φημι, ὦ 
ἄνδρες, ἀποκτείναντας μὲν ὑμᾶς ἐμὲ τετιμωρη- 
κότας ἔσεσθαι ἀνδρὶ τῷ πάντων ὑμῖν πολεμιω- 
τάτῳ, γνόντας δὲ δίκαια πεποιηκέναι αὐτοὺς 
τετιμωρηκότας φανεῖσθαι ὑπέρ τε ὑμῶν αὐτῶν 
καὶ ὑπὲρ τῶν συμμάχων ἁπάντων. 

Οἱ μὲν οὖν Θηβαῖοι ταῦτα ἀκούσαντες ἔγνωσαν 
δίκαια τὸν Εὔφρονα πεπονθέναι" οἱ μέντοι πολῖ- 
ται αὐτοῦ ὡς ἄνδρα ἀγαθὸν κομισάμενοι ἔθαψάν 
τε ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ὡς ἀρχηγέτην τῆς πόλεως 
σέβονται. οὕτως, ὡς ἔοικεν, οἱ πλεῖστοι ὁρί- 
ἕονται τοὺς εὐεργέτας ἑαυτῶν ἄνδρας ἀγαθοὺς 
εἶναι. 

ΙΥ͂. Καὶ τὰ μὲν περὶ Εὔφρονος εἴρηται" ἐγὼ δὲ 
ἔνθεν εἰς ταῦτα ἐξέβην ἐπάνειμι. ἔτι γὰρ τειχε- 
ζόντων τῶν Φλειασίων τὴν Θυαμίαν καὶ τοῦ 
Χάρητος ἔτι παρόντος ᾿᾽Ωρωπὸς ὑ ὑπὸ τῶν φευγόν- 
των κατελήφθη 3 ᾿στρατευσαμένων δὲ πάντων 
᾿Αθηναίων. ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ τὸν Χάρητα μεταπεμ- 
ψαμένων ἐκ τῆς Θυαμίας, ὁ μὲν λιμὴν αὖ ὁ τῶν 
Σικυωνίων πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν τε τῶν πολιτῶν καὶ 

1 ποῦ... τυράννοις 88 ἴῃ 86 ΜΆΝ.: 6]. ἱπβοσίβ [89 οἰδιυιβο 
αἴζον ἦλθε ΔΌΟΥΘ. 

2 οὕτως... εἶναι Μ55. : Καὶ. Ὀτδοϊκοίβ, ἔο] ον ίησ Ναιοῖς, 
δ κατελήφθη : [Κεῖ]. ἸηΔΓκΒ ἃ Ἰδουὴδ αἴζου 08 ννοτγα. 
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ΗΕ ΓΈΝΙΟΑ, ΜΠ]. μι. τοπιν Σ 

Ἰαβιγ; ΨΏΏοτε οδῃ βοῇ ἃ ὁπῈ 5Πον ὑμδὺ ἃ ἴσχυσε 806 κα. 
εχϑὶβ . θεύνεεη Οὑεαῖκβ δηα ὑγαϊζοτθ, οσΥ ἀἄουὍε- 
ἀδβογίεσβ, οὐ ὑγγδηῖβ ἢ Β65814685 41] [Π]8, Γειωθσθ .Γ 150 

ὑπαῖῦ γου νοϊεα, ἀπ ῥγΟρΕΥΪΥ, ὑμαῦ Ἔχ] 65 βῃου]α -Ὀς 
Β ] 6 οὶ ἴο εχ γδαϊ τοι ἔγουα 41} ἴῃς οἰϊ65 οὗ {Π6 4]- 
ἴδηοθ. Βαυῖΐῖ δ5 ἴῸΓ 8η εχὶϊα ψΠ0 γεϊαγηβ ψἱὺπουϊ ἃ 
δομοσαὶ ταβοϊυϊίοη οὗ ἴῃε 411165, οδῃ δῆγομα 6χ- 
ΡΙαΐπ ΨΥ 1Ὁ 18. υπ͵]υβὺ ΤῸ 8..6}} ἃ οηβ ἴο μὲ ραΐ ἴο 
ἀδαῖῃ ἢ [΄χηαϊπίδιη, ρεηίθηηδη, ὑπαὶ ἰἦ γοὺ ρΡυῦ τὴς 
ἴο ἀφαΐῃ, γοὺ ψ1}} βανῈ δνθῃηρεα ἃ τγϑη Ψῆὴο ψγ85 [6 
ψνοτϑῦ οὗ 411 γοὺγ δῃειαῖθβ, θαΐ 1ἔ γοὰ ἀδοίάς τμαΐ 1 
ἢδάνε ἄοῃα ψ]ιδῦ ννᾶ5 τὶ, γοὰ Ψ1}1] θὰ ἔουπᾶ ἴο Πᾶνα 
ΤΑ  νϑηρσόδησα θοϊῃ [ῸΓ γΟῸΓ ΟὟ 86 |ν6 5 δηα [ὉΓ 
411 8 411168.᾽ 

Τῆς ΤΠΟΡδη5, ἴσον ἢδαυϊηρσ [656 ψοτάβ, ἀεοϊα οα 
τμδῖ ΕΠΡγου Πδα τηεῖ ἢ ἀδβογίβ; 8 οὐγῇ οἱ] ΖἝΏΒ8, 
μον ανοῦ, δϑιθοιίηρ [᾿ἴτὰ ἃ σοοά τηδη, Ὀτουρηῦ ΐτα 
Βοιαθ6, υγοα Ὠΐπμα ἴῃ ὑΠ|6ῚΡ τηδυ]οεῦ- ]δοςα, δηα μάν ἢ ΐπὶ 
Ρΐουβ Βοῃουῦβ 88 πε ἔουπαεγ οὗ {Πεὶν οἰζγ. 80 ἔτι 
1 8, 85 Ὁ δϑδϑιλδ, ὑπαῖ τηοδὶ ρεορὶες ἀβῆμπε ἃ8 σοοά 
6 ὑπεὶγρ οὐ Ραπείδοζουβ. 
ΟἼΝ, ΤΏ βὕουυ οὗ Ἐπρῆγοπ 88 θθδη ἴο]ά, διὰ 1 
γοϊυσῃ ἰο ὑπ6 ροΐηϊ } ἔγουα ψ]ο ἢ 1 αἰρταβθεα ἴο {85 
5 ]εοῦ. ὙΥΏ116, παιμεὶν, Π6 Ρ]]]]αϑίδηβ ναγα 51]}] 
Του αγίηρ ΤἬγδηγα δηα ΟἸΔγ6 5. ννὰ5. 50}}} ἢ {Πθτὰ, 
ΟΥορυβ νγὰ8 βεἰζεαὰ ὈῪΥ ἴμοβε ψῆὸ Πιδά Ἰ)εεὴ εχῖ]βα 
ἐποσγοοη. ἮΝΉ θη, μονανοῦ, ἴῃΠ6 Αἰμδηΐδηβ ἢδα οὶ 

ουΐ ἰῃ 1} ἔοτος δραϊηϑδὺ ἴα οἱζγ ἀπα δα βυτητηοηοδᾶ 
ΟἸᾶγαβ ἔγοτῃ ΤἼηγδμίδ, ἴΠ6 ροτὺ οὗ [ῃ6 ϑ᾽συοῃῖδηβ ἴῃ 
ἰϊ5 ἴση ψγ»ὰ8 τεοαρίυτεα ὈΥ ἴῃς εἰξίσοηβ οὗ ϑίογοῃ 

Δ, 28, 

11} 
ΨΟΙ, 11... Ν 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τῶν ᾿Αρκάδων ἁλίσκεται" τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις 
} Ἁ “ ’ 3 , .) 3 φ ’ οὐδεὶς τῶν συμμάχων ἐβοήθησεν, ἀλλ᾽ ἀνεχώ- 

,’ ᾽ Ἁ 3 Ἧ 

ρηῆσαν Θηβαίοις παρακαταθέμενοι τὸν ᾿Ωρωπὸν 

μέχρι δίκης. 
ὲ , 

Καταμαθὼν δὲ ὁ Λυκομήδης μεμφομένους τοὺς 
᾿Αθηναίους τοῖς συμμάχοις, ὅτι αὐτοὶ μὲν πολλὰ 

᾿ ᾿ Ϊ ᾽ , 3 , ᾽ πράγματα εἶχον δι ἐκείνους, ἀντεβοήθησε ὃ 
αὐτοῖς οὐδείς, πείθει τοὺς μυρίους πράττειν περὶ 
συμμαχίας πρὸς αὐτούς. τὸ μὲν οὖν πρῶτον 
4 ’ »" 3 ’ Ν ἐδυσχέραινόν τινες τῶν ᾿Αθηναίων τὸ Λακεδαι- 
μονίοις ὄντας φίλους γενέσθαι τοῖς ἐναντίοις 
αὐτῶν συμμάχους" ἐπειδὴ δὲ λογιζόμενοι ηὕρισκον 
οὐδὲν μεῖον Λακεδαιμονίοις ἢ σφίσιν ἀγαθὸν τὸ 
᾿Αρκάδας μὴ προσδεῖσθαι Θηβαίων, οὕτω δὴ 

προσεδέχοντο τὴν τῶν ᾿Αρκάδων συμμαχίαν. καὶ 
Λυκομήδης ταῦτα πράττων, ἀπιὼν ᾿Αθήνηθεν 
δαιμονιώτατα ἀποθνήσκει. ᾿ ὄντων γὰρ παμπόλ- 
λων πλοίων, ἐκλεξάμενος τούτων ὃ ἐβούλετο, καὶ 

ῇ ΝΥ , ἢ , Ψ 2 Ν 
συνθέμενος τοῖς ναύταις ἀποβιβάσαι ὅποι αὐτὸς 
κελεύοι, εἵλετο ἐνταῦθα ἐκβῆναι ἔνθα οἱ φυγάδες 

ἐτύγχανον ὄντες. κἀκεῖνος μὲν οὕτως ἀποθνήσκει, 
ἡ μέντοι συμμαχία ὄντως ἐπεραίνετο. 

Εὐπόντος δὲ Δημοτίωνος ἐν τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αθη- 
ναίων ὡς ἡ μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αρκάδας φιλία καλῶς 
αὐτῷ δοκοίη πράττεσθαι, τοῖς μέντοι στρατηγοῖς 

. ᾽ [οὶ ΦΨ ν ’ φ προστάξαι ἔφη χρῆναι ὅπως καὶ Κόρινθος σῴα ἡ 

τη 



ΗΕΙΈΝΙΟΑ, ΝἹ]]. τιν. 1-- 

ἘΠ ΘΙ ΒΟ Ιν 68 δπα ὑΠ6 Ατγοδα δῃ8 ; 88 ἴοσ ἴῃς ΑἰΠΘηΐΔη8, 866 5.0. 
ΠΟΩδ οὗ ὑῃεῖν 411|165 οδίὴς ἴο ὑμὶν δϑϑἰβίδποθ, δῃᾶ 
ἴμεν τεϊγεα δηὰ Ἰεῖῦ Οτόρυβ ἴῃ {ἢ6 ροββεββϑίοῃ οἵ 
ἴῃς ΤΕ η5 ρεπαϊηρ ἃ 06] ςῖ4] ἀδοἰδίοῃ. 

Απᾶ πον 1 γοοιμθάθβ, ὑροὰ ᾿δαγηΐηρ ἴπᾶὺ τῃς 
Αὐδμεπίδηβ γεγο ἤπαϊΐηρ ἔδυ ἢ {πεῖν 4}1165 6- 
οδι 56, ψ 1116 ὕΠ6Υ ψεγε ὑπϑβοῖνεβ 50 ΕΠ Πρ ΤΉΔΩΥ 
ἔγοῦθ!]ε5 οἢ ὑπεῖγ δοοοχηΐ, ΠΟμ6 σάνα ὑπο ΔΗΥ 83- 
βἰΞίδηος ἴῃ τεΐυση, ρεγβϑυδάςεα ἴῃς Τὰ ΤΠουβαπα 1 ἴο 
παροίαϊς ἴογ Δῃ δ᾽ ἴἰδπος ψ] ἢ [Ὡς ΑἸΠΘηΐδη5. Αἱ ἢγϑῦ, 
ἰηἀοοά, δοίης οὗ {Π6 ΑἰΠΘηΐδη5 ἴοοκ ἰὐ 11} ὑΠπαῖ, ἤθη 
ΠΟΥ ννεσα ἔγίε πα οὗ ἴῃς [,Δοςαδοιηοηΐδη5, {Π 6} 5᾽)ου]ὰ 
Ὀδσοτλα 4}1165 οὐ {πεῖν δάνεγβασίεβ ; θυ ψ δ ὈΡΟῚ 
οοῃϑἰἀδγαοῃ μα Τουπα ὑπαὶ ἰδ νγὰ8 Ὧο 1688 δάνδῃ- 
ἴαρσεουβ ἴο ἴῃς [Δοραδοιοηίδηβ ὑΠδὴ ἴο ὑβειηβαὶνεβ 
ῃδὺ ἴῃς Ατοδαϊδηβ βῃου]ᾶ ποὺ γεχαΐγα ἔπ 6 βυρροτῖ οὗ 
τε ΤΠΕῦδΏ8, ἀπά ον [Π656 οἰγουμαβίδηοε8 ἴεν δοοερίοα 
ἴῃς 4]] δῆςοε τὲ τῃ6 Ατοδάϊδηβ. ὍΣ] ς ΤΠ γοοιηθαεβ 
Ψ85 δηραρεοα ἰῃ ὑπε8ε ποροὐαἴίουβ, ὈΡΟῚ ἢ 8 ἀαΘρὰγ- 
ἴωγα ἔτγομα Αἴπθηβ ὃς τοὶ [ἷβ ἀδαῖῃ ΟΥ̓ ψ Πα νγὰβ 
αυΐϊΐα τρδη  Ἐ5Ὁ]Υ ἃ ἀϊνίπα ἰπϊεγροβιτἴοη. ΕοΥ ἴῃ 6 Γ6 
ΘΓ ΨΟΙῪ ΤΩΔΩΥ 5}}}05 ἀν] 8 0]6 δπὰ ἢ δο]εοϊεα ἔγοτη 
ἴποια ἴῃ6 ομα ἢς νδηϊεα δα τηδά δ δῇ δργεοιηθηΐ 
ψ ἢ ἴἢ6 84110Ὑ5 ἴυ Ἰἰαπᾶά πη ψῃθγενεῦ μα βῃμου]ὰ 
μἴγαβο ἢ αἀϊγεοῖ; δῃὰ ἢθ οβοβα ἴο Ἰαῃὰ αὖ ὑπ 6 νεῦῪ 
βροῦ ψῇστγα ἴῃς Ατοδαϊδῃ Ἔχ ]αβ ομδποθᾷ ἴο 6. Ης, 
ἰδ, τοῦ μὶβ ἀδαῖῃ ἴῃ {1||8 ψὰγ, θυ [6 4]1Π|δῆσα 
Ἧ85 ΤΟΔ]]Υ δοσοΙρ 1566. 
Μεδηϊία Πειιοϊίοη βαϊὰ ἱπ [6 ΑΒΒΘΙΡΙΥ οὗ {116 

ΑἸΠοπΐδη8 ἰμαῦ ψΠ1]6 1Ὁ Βεοιηεα ἴο Ὠΐπὶ ἃ σοοά {Ὠΐηρ 
ἴο "»α περοϊιαὐϊηρ [ἢ 5 ἔτ ἐπ 3} ψ ἢ ἐπ 6 Ατοδαΐδῃϑ, 
{ΠΕ οὐρῃϊ, ἢς 8βαϊά, ἴο ρσίῖίνε ἱπϑύγυοιϊοπβ ἴο ὑμεὶν 
ξε ΠΕ Γ8]8 ἴο 566 ἴο ἰδ ἐῃδῦ ΟοΥη ἢ 4180 Βμουϊά ΡῈ κερὶ 

λφῳ.ο]. 38. 

1790 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αθηναίων" ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ 
Κορίνθιοι, ταχὺ πέμψαντες ἱκανοὺς φρουροὺς 
ἑαυτῶν πάντοσε ὅπου ᾿Αθηναῖοι ἐφρούρουν εἶπαν 
αὐτοῖς ἀπιέναι, ὡς οὐδὲν ἔτι δεόμενοι φρουρῶν. 
οἱ δ᾽ ἐπείθοντο. ὡς δὲ συνῆλθον οἱ ἐκ τῶν φρου- 
ρίων ᾿Αθηναῖοι εἰς τὴν πόλιν, ἐκήρυξαν οἱ Κορίν- 

θιοι, εἴ τις ἀδικοῖτο ᾿Αθηναίων, ἀπογράφεσθαι, 
ὡς ληψομένους τὰ δίκαια. οὕτω δὲ τούτων ἐχόν- 
των Χάρης ἀφικνεῖται μετὰ ναυτικοῦ πρὸς Κεγ- 
χρειάς. ἐπεὶ δὲ ἔγνω τὰ πεπραγμένα, ἔλεξεν ὅτι 
ἀκούσας ἐπιβουλεύεσθαι τῇ πόλει βοηθῶν παρείη. 
οἱ δ᾽ ἐπαινέσαντες αὐτὸν οὐδέν τε μᾶλλον ἐδέχοντο 
τὰς ναῦς εἰς τὸν λιμένα, ἀλλ᾽ ἀποπλεῖν ἐκέλευον" 
καὶ τοὺς ὁπλίτας δὲ τὰ δίκαια ποιήσαντες ἀπέ- 
πεμψαν. ἐκ μὲν οὖν τῆς Κορίνθου οἱ ᾿Αθηναῖοι 
οὕτως ἀπηλλάγησαν. τοῖς μέντοι ᾿Αρκάσι πέμ- 
πεῖν ἠναγκάξοντο τοὺς ἱππέας ἐπικούρους διὰ τὴν 
συμμαχίαν, εἴ τις στρατεύοιτο ἐπὶ τὴν ᾿Αρκαδίαν" 
τῆς δὲ Λακωνικῆς οὐκ ἐπέβαινον ἐπὶ πολέμῳ. 

Τοῖς δὲ Κορινθίοις ἐνθυμουμένοις ὡς χαλεπῶς 
ἔχοι αὐτοὺς σωθῆναι, κρατουμένους μὲν καὶ πρό- 
σθεν κατὰ γῆν, προσγεγενημένων δὲ αὐτοῖς ᾿Αθη- 
ναίων ἀνεπιτηδείων, ἔδοξεν ἁθροίζειν καὶ πεζοὺς 
καὶ ἱππέας μισθοφόρους. ἡγούμενοι δὲ τούτων, 
ἅμα μὲν τὴν πόλιν ἐφύλαττον, ἅμα δὲ πολλὰ τοὺς 
πλησίον πολεμίους κακῶς ἐποίουν: εἰς μέντοι 
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ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΝΠ]. τν. 4-6 

βδᾶίε ἕογῦ ὑῃε Αἰμοηίδη ρϑορὶε; δηᾶὰ οἡ πεαγίηρ οὗ 806 5.ο. 
15 ἔπ6 ΟΟΥ ΕΠ ἶδ8 ΒρΘ αν βεηΐ δἀδαυδῦα σ ΑΙ 505 
οὗὨ ὑπεὶνγ οὐ ἴο ἜΥΕΥῪ ροἷδοα συ ῃεγα Αὐμαιΐδηβ ΘΓ 
ΟΠ ρυδγα δηά το]α ἴῃς Ἰαΐζεσ ἴο ἀδρατγῖ, βδαγίῃηρ {πὶ 
ΠΕΥ πο ἸοηροΥῦ δα ΔηΥ περα οὗἉὨ ραγτίϑοηβ. Τὴ τηθὴ 
ΔΟΟΟΓαΪΡῚΥ ορεγεά, Απα 85 βοοὴ 85 ἴα Αὐμπϑηΐδῃβ 
Πδα οοτλα ἰορσεῖποσ ἔγοιῃ ὑμεῖὶν συδγα-βιδυηβ ἴο {116 
εἰΐγ οὗἨ Οοτίπιμ, ἴῃς ΟοΥ τ δ 5 τηδάς ῥγοοϊδηγαϊίοη 
ἐπδὺ 1 Δ οὗ ἴῃς Αὐμεπίδηβ ἢδα Ὀδθὴ ψτοηρεᾶ, [Π6Υ 
ψοΥα ἴο ταρίβῖος ὑπαὶῦ ἤϑιη685, ἰῃ ὑπ 6 δϑϑυτδησς {πὰ 
Π 6 νου]ά τεοοῖνα {μεἰν Ἰυϑῦ ἄἀπ65. ΝΉ1]6 ὑπ 656 τηαῦ- 
ἴο.5 ψογα ἴῃ ἰτῃϊς βἰαϊο, Οἤδγοβ ἀυγίνοα δ (δῃσῆγοδθ 
νι ἃ ἤεει. Απμᾶ ψ ἤδη Πὲ ᾿δασπεα ψῇῃδὺ δα ὕδϑθῃ 
ἄοπε, Πα 5αἱά ἐπαῦ ἢ6 δὰ εαγὰ ἴδεσγε ννὰβ ρὶοἰϊίπρ 
ἀραϊπδῦ ἴΠς βἴαϊθ δῃὰ ἢδα οοΐηβ ἴο ρίνε αἱά. Τῆς 
ΟοΥ τ Ἐΐδη5, ονάναν, ψ ἢ1}]6 ὕπογν ὑμβαηκοα Ὠΐμπη, γ6Υ0 
ποπα ἐδ τηοτὰ ἀἰβροβεα ἴο δάμη ἢΪ5 5ῃ105 ἰηῖο ὑμεὶγ 
Βαυρουτν, υῦ "δα 6 ̓ἰμπλ 58}} αὐνᾶΥ ; δῃα {ποὺ κου 868 
δοηῦ ΔΑΥ πε ΒΟΡ] 68 δου τοπηάθγηρ ἔπδῖὰ {πεῖν 
Ἶυϑῖ ἄυεβΒ. 1ὖ νὰϑ ἴῃ {Πἰ8 ψαν, ἔμ εη, ἐμδὺ {Π6 ΑἴΠε- 
πΐδη5 ἀεραγίεα ἔγοτη ον. Ομ ἴδ οὔμεν ᾿δῃά, 
ΠΟΥ ψεγα Ὀουπα ΟὈΥ̓ ὑπ6 ἴεστηβ οὗ ὑπεὶγ δ)]} δηθὰ ἴο 
βϑῃα ἐμεὶν σαναῖσυ ἴο ἴδε αἰὰ οὗ ἴῃ 6 Αγοδαΐδῃηβ ἱῃ οα56 
ΔΏΥΟΠΘ ἴοοϊκ {πε βε]ά ἀσαϊπϑῦ Ατοδαΐα; υΐ ὕπεν αἱὰ 
ποῦ βεὺ ἰοοῦ ὕροη 1 ,δοοηΐδ ἔου ὕΠ16 ρυγροβα οὗ ννγ. 

Αμπᾶ πον ἰῃα (ον ηἰίδηϑ, ἴῃ ἴῃς ὑπουρσὰῦ ὑμδὶ ἰδ 
πψουἹ]ὰ Ρὲ αἰ Ποῖ ἴον {Ποῖ ἴο οσοιϊης οὔ βαΐβ, βίῃησα 
ὄνοι ᾿εΐοτε {18 ἔπαα ὑπο Ὺ δα ὕδθὴ ονογιμαβίογεα 
Ὀγ ἰαπὰ δπὰ πον ἴδε Αἰβεμπίδηβ δά βεθη δαᾶαβᾶ ἴο 
[86 πυθεσ οὗἁὨ ἴποβα ψὸ σψογα γί ηα]γ ἴο {ἢ τὰ, 
τοβοϊνοα ἴο οο]ϊοοὶ τρϑυοθηδγίθβ, θοῦ ἰηΐδηΐγυ δηάᾶ 
σαναῖσγ. πος ἱπ οομμηδηα οὗ ὑῃε86 ἔγοορβ, ὑΠ6 γΥ 
ποῦ ΟἿΪΥ ρυδγάοα πεῖν οἷν ναὶ κενῖδε ἱπῆϊοϊεα 
τη Οἢ Πᾶγπὶ ὉΡΟῚ ὑδμεῖν ΘμθπῈ8 ΠΘΑΣ Ὠοχη; ὑαΐ ἴο 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾽ 

Θήβας ἔπεμψαν ἐπερησομένους εἰ τύχοιεν ἂν 
1 ἐλθόντες εἰρήνης. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι ἰέναι ἐκέ- 

Ι0 

λευον, ὡς ἐσομένης, ἐδεήθησαν οἱ Κορίνθιοι ἐᾶσαι 
σφᾶς ἐλθεῖν καὶ ἐπὶ τοὺς συμμάχους, ὡς μετὰ 
μὲν τῶν βουλομένων ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην, 
τοὺς δὲ πόλεμον αἱρουμένους ἐάσοντες πολεμεῖν. 
ἐφέντων δὲ καὶ ταῦτα πράττειν τῶν Θηβαίων, 
ἐλθόντες εἰς Λακεδαίμονα οἱ ἸΚορίνθιοε εἶπον" 
ς ἴω] 4Φ. ΚΝ ’ Ν ς ΄]ὰὼ ᾽ Ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρὸς ὑμᾶς πάρ- 
εσμεν ὑμέτεροι φίλοι, καὶ ἀξιοῦμεν, εἰ μέν τινα 
ὁρᾶτε σωτηρίαν ἡμῖν, ἐὰν διακαρτερῶμεν πολε- 
μοῦντες, διδάξαι καὶ ἡμᾶς" εἰ δὲ ἀπόρως γυιγνώ- 
σκετε ἔχοντα τὼ ἡμέτερα, εἰ μὲν καὶ ὑμῖν συμφέρει, 
ποιήσασθαι μεθ᾽ ἡμῶν. τὴν εἰρήνην' ὡς οὐδὲ μετ᾽ 

᾽ ’ Ψ Ἁ 39 ς ἴον ’ 9 

οὐδένων ἂν ἦδιον ἢ μεθ᾽ ὑμῶν σωθείημεν" εἰ μέν- 
ς [ω, , Φ »" ΄ιἃ 

τοι ὑμεῖς λογίζεσθε συμφέρειν ὑμῖν πολεμεῖν, 
δεόμεθα ὑμῶν ἐᾶσαε ἡμᾶς εἰρήνην ποιήσασθαι. 
σωθέντες μὲν γὰρ ἴσως ἂν αὖθις ἔτι ποτὲ ἐν καιρῷ 
ὑμῖν γενοίμεθα: ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμεθα, δῆλον ὅτε 
οὐδέποτε χρήσιμοι ἔτι ἐσόμεθα. 

᾽ 4 δὲ [οὶ ε ὃ ’ “" 

Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς 
τε Κορινθίοις συνεβούλευον τὴν εἰρήνην ποιή- 
σασθαι καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐπέτρεψαν 
τοῖς μὴ βουλομένοις σὺν ἑαυτοῖς πολεμεῖν ἀνα- 

’ 3 ν 323. ν [οὶ 7 

παύεσθαι: αὐτοὶ δ᾽ ἔφασαν πολεμοῦντες πρά- 
ἕξειν ὅ τι ἂν τῷ θεῷ φίλον ἣ: ὑφήσεσθαι δὲ 
οὐδέποτε, ἣν παρὰ τῶν πατέρων παρέλαβον 
Μεσσήνην, ταύτης στερηθῆναι. οἱ οὖν Κορίν- 
θιοι ἀκούσαντες ταῦτα ἐπορεύοντο εἰς τὰς Θήβας 
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ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ, ΜΙ]. τν. 6- τὸ 

ΤΠαρα5 ἴΠ6Ὺ βθηῦ τη ββθηροῖβ ἴο 85Κ ψῃοῖθον ἈΠ6Ὺ 806 ».ο. 
οου]ὰ οθἰδίπ ρεδος ἰξ ὑπο γ οδλα ἔογῦ ἰ. Αμπᾶ ν δ 
ἴῃς ΤΠεθη8 δας ἴπϑιῃ οοῖηθ, βαγίπρ ὑμαὶ ρδϑδᾶςς 
ψγ ου]α Ὀς σγδηῖεοά, ὑπ6 (ΟΥ ἰδ γοαυαϑιςα ὑΠδῖ ὑΠ6Υ 
Βῃου]ά δἱϊονν ὑμδὰ ἴο σὸ ἴο ὑμεὶν 411168 αἷβο, ἴο ἴῃ 8 
εηᾶ {πᾶ ὑΠΕΥ͂ τσ ξ σοποϊαάς ὑμ6 ῥρεδοα ἴῃ σΟΙΏΡΔΗΥ 
νι ἢ ἴΠποδ6 ψὸ ἀσοδιγεα ρδϑᾶςθ, δηά ἰδανὰ ἴῆοβε ῆο 
Ρτγεξεγγεα ψαῦ ἴο οοηϊίπαα ψγᾶΓ. Τῆς ΤὨΘΡδηβ Πανίην 
Ρευτηϊ εἀ ἵπδιὰ ἴο ἀο [ἢ 8 κεν ἷ5ε, [Ππ6 ΟοΥπἰ ἰδ 5 
ψεηΐ ἴο 1 ,δοραάδθιηοῃ δηᾶ ϑαἰα : “Μϑη οἵ [,δοεάδο- 
ΤΟ, Μὰ ἴδνα σοὴδ ἴο γοι 88 ΥὑΟῸΣ ἔγίεπαβ, δηὰ να 
δὶς μα ἴῃ οαδ6 γοὰ 866 ΔΩΥ͂ 88 ες ἴου 8 ἢ νὰ 
Ρειβίϑυ ἰῃ 6 ψ8ῦ, γοὺ τηδῖε ἰδ Κπονῃ ἴο ἃ5; Ρυΐ 
ἧπ 6486 γου υᾶσε οὖν δἰτυδϊίοπ ἴο ΡῈ Βορβ]βββ, ὑπαὶ 
γου οἷ ψἹὮ υ5 ἴῃ σοποϊααίπρ ρμθδοα 1 ἰὉ 15 ἴο γοῸΓ 
δἀνδηΐαραε 4150; ἔου ἔπεσε ἰ8 0 οὴς ἰπ ἴῃς νου] δοὴς 
ἢ Ὑοτὰ χὰ δῃου]α τόσα ροἴδα]ν ρσαΐῃ βαΐεςγ ὑπ δὴ 
ψῖ γοῦ ; 1ξ, ἢοννανεῦ, γοῦ σομβ1 ον ὑΠαἴ [Ὁ 15 ἴο γουγ 
δαἀνδηΐαρε ἴο σοῃίίϊπυς ἴμ6 ψᾶγ, γα ὕεῶ γοῦ ἴο Δ|1ονν 
υ5 ἴο σοῃοϊαάς ρεᾶςθ. ον ἰἔ να δῖὲ βανϑά, νὰ τηϊρσῃϊ 
ΡΕΓΒΔΡ5 πηαὶτα Οὔγβεῖν 68 υβ6 ι]} ἴο γου δρδίῃ δῇ 506 
ξυΐυτε ὑἴτας ; ΏΘΓΕΔΒ ἰἢ να ἃ΄ΓῸ ΠΟῪ αδδίχογεα, ἱὐ 18 . 
Ρἰδίπ ὑπὰῦ ψγχὰ 58|8}} πανθρ "ὲ οὗ ϑβεγνίεςς ἱπ {86 
δαΐϊαγς.᾿ 

ὕροπ μεδυίηρ {Πε86 ψογάβ ἴῃ 1,δοθαδοσηοηΐδη8β ποῖ 
ΟὨΪΥ δάνβεα ἴΠς ΟοΥ π᾿ ΐδη5 ἴο οοποϊαάς [ἢ ρεϑοθ, 
Ὀυΐϊ ρανα Ραυτηϊβϑίοη ἴο βοῇ οὗ τ᾿Πεῖὶν οἴπον 4}1}1658 85 
Ρτγοξεσσεα ποῖ ἴο οοηϊίπυθ {16 ψνᾺΓ ἰπ ΘΟΙΏΡΘΗΥ ψ ἢ 
ἴθοτα, ἴο οδδβα; 85 ἴον ὑπαιηβεῖνεβ, μόύγανοσ, ὑπο 
βαϊὰ ὑμπαῖ ὑπο σψουἹὰ ἤρῃϊ οἢ δπὰ δοσαρὺ ψῆδΐενοῦ 
ζογῖυαπε 1 ρ]εαβεα ἴῃς ἀεἰτγ ἴο 56 πα, δηά ὑπαῖ {Π ΕΥ̓ 
ὙΓΟῈ]α παν Ὶ βυδταϊῦ ἴο θὲ ἀερτγίνεα οὗ νμαῦ ὕπο γ δὰ 
τεοεϊνοα ἔγοια πεῖν ἔδλιμεγβ-- -Μ ββθηθ. 80 ἴδε (ο- 
τὶ  ίδη 5, ὉροῚ εατίησ ἴμεβα ψόσάβ, ρσοοθοάδα ἴο 
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ἐπὶ τὴν εἰρήνην. οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἠξίουν αὐ- 
τοὺς καὶ συμμαχίαν ὀμνύναι" οἱ δὲ ἀπεκρίναντο 
ὃτε ἡ μὲν συμμαχία οὐκ εἰρήνη, ἀλλὰ πολε- 
μου μεταλλαγὴ εἴη" εἰ δὲ βούλοιντο, παρεῖναι 
ἔφασαν τὴν δικαίαν εἰρήνην ποιησόμενοι. ἀγα- 
σθέντες δὲ αὐτοὺς οἱ Θηβαῖοι, ὅτι καίπερ ἐν κιν- 
δύνῳ ὄντες οὐκ ἤθελον τοῖς εὐεργέταις εἰς πόλεμον 
καθίστασθαι, συνεχώρησαν αὐτοῖς καὶ Φλειασίοις 
καὶ τοῖς ἐλθοῦσι μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θήβας τὴν εἰρή- 
νην ἐφ᾽ ᾧτε ἔχειν τὴν ἑαυτῶν ἑκάστους. καὶ ἐπὶ 
τούτοις ὠμόσθησαν οἱ ὅρκοι. οἱ μὲν δὴ Φλειά- 
σιοι, ἐπεὶ οὕτως ἡ ξύμβασις ἐγένετο, εὐθὺς ἀπῆλ.- 
θον ἐκ τῆς Θυαμίας" οἱ δὲ ᾿Αργεῖοι ὀμόσαντες ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς τούτοις εἰρήνην ποιήσασθαι,1 ἐπεὶ οὐκ 
ἐδύναντο καταπρᾶξαι ὥστε τοὺς τῶν Φλειασίων 
φυγάδας μένειν ἐν τῷ Τρικαράνῳ ὡς ἐν τῇ ἑαυτῶν 
πόλει ἔχοντας, παραλαβόντες ἐφρούρουν, φά- 
σκοντες σφετέραν τὴν γῆν ταύτην εἶναι, ἣν ὀλίγῳ 
πρότερον ὡς πολεμίαν οὖσαν ἐδήουν' καὶ δίκας 
τῶν Φλειασίων προκαλουμένων οὐκ ἐδίδοσαν. 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτη- 
κότος ἤδη τοῦ πρόσθεν Διονυσίου ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
πέμπει βοήθειαν τοῖς Λακεδαιμονίοις δώδεκα 
τριήρεις καὶ ἄρχοντα αὐτῶν Τιμοκράτην. οὗτος 
δ᾽ οὖν ἀφικόμενος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς Σελλασίαν" 
καὶ τοῦτο πράξας ἀπέπλευσεν οἴκαδε. 

Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ ὕστερον καταλαμ- 
βάνουσιν οἱ ᾿Ηλεῖοι Λασιῶνα, τὸ μὲν παλαιὸν 
ἑαυτῶν ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα εἰς 
τὸ ᾿Αρκαδικόν. οἱ μέντοι ᾿Αρκάδες οὐ παρωλεγώ- 

2 ποιήσασθαι Μ8583.: ποιήσεσθαι Κεϊ. 
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ἨΕΒΙΠΈΝΙΟΑ, ΜΠ]. τν. 1τοστι 2 

ΤΠΘΡ65 ἴο τηΔΚ6 πα ρεᾶοθ. Τῆς ΤΠ ΈΡδη5, πουνενου, 
τυδηΐεα ἔπει ἴο ἱπα ὑΠδιηβοῖναβ ἴο δὴ 4]]} }πσα 85 
νγα}} ; αυΐ {Ππ 6) }ΧΎΘΡΙΙεα ὑπ ἃ 41Π|8ῆσς νγ85 ποῖ ρεδος 
Ὀυΐ δὴ ἜἌχοῆδηρσα οὐ νᾶῦ, δπα {ΠΥ βαϊὰ ῃδὺ {πεν Παά 
σοίὴθ ἴο σοπο]αᾶς ἃ τοὰὶ] ρδδοα, ἢ ὑη6 ΤΠΕΡδη 5 80 
ΡΙεαβεα. Αμπα {πὸ Τα 8η5, 5εἰζεα ἢ δατηϊγαϊί οι 
ἴου ὑεῖ ὕεδοδυβε, ὄνεὴ ὑπουρῇ ΠΕ ἡ ΓῈ ἴῃ ΡΕΥ]], 
πεν τοξυβεα ἴο )ὲ ἱηνοϊνοα πὶ νγὰῦ νυ {πεῖν θεμ6- 
ἔαοΐοτβ, ργαηϊεα ρεδος ἴο μοι, ἴο ἴῃ6 ἢ] ϊαϑίδ 5, 
Δα ἴο ὑΠοβο νῆο δά οοηα Ὁ} τἤετα ἴο ΤΏ Ο6))65, ψ τ} 
1Π6 Ἄοοπαϊτίοι ὑμαὺ Ἔδοῖ ρατὺν βου]α Κααρ ἰΐϊ8 ονῃ 
τεττοσυ. Αμπά ου {ΐ656 ἴθυτηβ8 ἴπε οδ]β ψγεγα ἴδκβη. 
ΤΏδη ὑΠ6ὰ ΡΠ]! ϑἴδη5, ᾿μδϑυυσ 85 [δ οοτϊηρδοὺ δά 
θδϑη οοπο]αρα οἡ {Πϊ5 ]»α515., αὖ οὔσθ νι πάγον ΤγΟμὰ 
ΤὨγαχηΐα ; Ραΐ ἴῃς Αγρίνεβ, ψῇο Δα 5, ΤΟΥ ἴο τΤηδῖκε᾿ 
Ῥεᾶςα οἡ ἴδπεβα βδῖὴβ ἴδειτηβ, ἤδη Π6Υ Του πα {Π|61π|- 
56 Ϊν68. ὑπᾶ}}]6 ἴο χηρ 1 ἀρουΐ ὑπαῦ ἴπῸ ΡΠ] βίδα 
ΕΧΙΪῈ 5. 5ου]α τεπλαΐῃ δὲ Τυϊοαταπατη οἡ ἴπΠ6 στουπᾶ 
τΠᾶῦ ἵπὰγ ψου]ὰ μὲ νι ὑΠεῖν ον βἴδῦθ, ἴοοῖκ ΟΥΘΥ 
16 Ρΐδεα δηα κερὶ ἰδ σαγυβοηεά, οἠαϊτηΐηρ πονν ὑΠαὺ 
118 ἰδγγίζοσυ, ψ ἢ ἃ 016 Ψ Ὦ1]6 θαΐοσε ὑπεῈγ δὰ 
Ὀδαη ἰαγίηρ νναβδὶθ 845 ὑποιρὴ Ὁ νγεῦθ 8ὴ ΘΠΘΙΩΥ 8, 
νγῶ5 ὑΠαῖγϑ ; δηα δ᾽ πουρὴ ἴῃς Ρ]]] 585 Ὀγοροβαα ἃ 
7υα]ςοῖα] ἀφοϊδίοι, πο Υ τγεξαβεα ἰο στδηΐ {ΠπΠῸ γεαιδϑβῦ. 

Αὐ δροϑῦ {118 ὑἴτηθ, ἴΠ6 ἤγϑι Πιοπγβίαβ ᾿εΐῃρ πον 
ἀε644, ἷ5 5δοη δβοηΐ ἴο ἴΠ6 δία οἵ {Πὸὲ 1 ,οθαδοιλοηΐδῃ8 
ὕννεϊνα ὑγίγθιηθ5 8Πη6α ΤΊ πλοογαῖαβ ἃ5 {Π|6 } Ὁ ΠΟΥ Δ ΠΘΓ. 
Απαᾶ ὕροῃ [8 ἃυγῖναὶ ἢ6 ἢεῖρεα ἔπθῖὰ ἴο οἀρίυγα 
61] βία; δηα δ"ασ δοοουηρ 5 ϊηρ {Π||8 ἀ66α ᾿ς 5α]]εὰ 
θδοῖς Ποιηα. 

Νοῖῦ Ἰοὴρ δεν {}|5. ὑπΠ6 Ἐ]εδη8 βεϊζεα 1,δϑίοῃ, 
γι ἢ ἴῃ δηοϊδηῦ {ἰπη65 μδα θεαπ [ἢ εἶγβ, Ὀυΐ αὖ ργεβεπὶ 
λεϊοηρεά ἴο {π6 Ατοδάΐδη ἴεασιθ. Τῇς Αγοδαϊδηβ, 
Βονγανεῦ, ἀἰα ποῦ Ἰοὺ ὑπ6 τηδῦϊοσ ρδ85, θυῦ δὖῦ ὁῃοβ 
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ρησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς παραγγείλαντες ἐβοήθουν. 

ἀντεβοήθησαν δὲ καὶ τῶν ᾿Ηλείων οἱ τριακόσιοι, 

καὶ ἔτι τετρακόσιοι. ἀντεστρατοπεδευμένων δὲ 
᾿ ς ’ 3 9 ’ ’᾽ [οὶ 93 ’ τὴν ἡμέραν ἐν ἐπιπεδεστέρῳ χωρίῳ τῶν Ἠλείων 
“᾿ς Ν ες» ΄ ᾽ Ἶ 3 Ν Ν τῆς νυκτὸς ὁ ᾿Αρκάδες ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν τοῦ 

ὑπὲρ τῶν ᾿Ηλείων ὄρους κορυφήν: ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ κατέβαινον ἐπὶ τοὺς ᾿Ηλείους." οἱ δὲ ἐδόν- 
Ψ ᾿ ἢ ε ΤΡΕΡΕ , Ψ Ἀ τες ἅμα μὲν ἐξ ὑπερδεξίον προσιόντας, ἅμα δὲ 

πολλαπλασίους, ἐκ πολλοῦ μὲν ἀπελθεῖν ἠἡσχύν- 

θησαν, ὁμόσε δ᾽ ἦλθον καὶ εἰς χεῖρας δεξάμενοι 

ἔφυγον" καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας, πολλὰ δὲ ὅπλα 

ἀπώλεσαν, κατὰ δυσχωρίας ἀποχωροῦντες. 

Οἱ δὲ ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι ταῦτα ἐπορεύ- 

οντο ἐπὶ τὰς τῶν ᾿Ακρωρείων πόλεις. λαβόντες 

δὲ ταύτας πλὴν Θραύστου ἀφικνοῦνται εἰς ᾿λυμ- 

πίαν, καὶ περισταυρώσαντες τὸ Κρόνιον ἐνταῦθα 
3 ’ ν. 2) μ ἦδ, ζω 

ἐφρούρουν καὶ ἐκράτουν τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ὄρους" 

ἔλαβον δὲ καὶ Μαργανέας ἐνδόντων τινῶν. οὕτω 

δὲ προκεχωρηκότων οἱ μὲν Ἤλεϊοι αὖ παντάπασιν 

ἠθύμησαν, οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἔρχονται ἐπὶ τὴν πόλιν. 

καὶ μέχρι μὲν τῆς ἀγορᾶς ἦχθον' ἐκεῖ μέντοι 
ὑποστάντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν 
ἐκβάλλουσί τε αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ 

τροπαῖον ἐστήσαντο. ἦν μὲν οὖν καὶ πρότερον 

διαφορὰ ἐν τῇ Ἤλιδι. οἱ μὲν γὰρ περὶ Χάροπόν 
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ΗΒ ΓΕΝΊΟΑ, ΥἹΙ]. τν. 12-τἰς 

ΟΑ]]εἀ ουἱ ὑμεὶν ἴγοορβ δῃὰ ψεπΐ ἴο ὑπΠ6 στεβοῦθ. Απᾶ 806 κ.ο. 
οα ἴδα 5146 οὗ {6 Ε]εδπβ ἴῃ Τῆγες Ηυπάτγεα δηά 
Κενΐδο [86 Εουν Ηυπαγεα 1 σας ουΐ ἴο τηθεῖ {{ 16 1}. 
Νον δἔϊεν ἴμε Ε]θδη5 ἢδα Ἰαἰπ ἐποδιηρϑά οἡ ἃ βοιηδ- 
ψ δὶ δνε] βροῦ ορροβὶϊε 6 δηϑῖαυ ἐῃπγουρσδουΐ {116 
ἅἄαν, ἴμε Αγοδαίϑδῃβ οἰ α ἀρ ὈΥ πίρ!ιῖ ἴο {πε βυτ- 
τηΐδ οὗ ἴδε τηουπίδίῃ Μἢΐσἢ νγ85 ἀθονα τς ΕΘ 818 ; 
8Π6 αὖ ἀδυργεαὶς ὑΠῸῪ ῥγοσθθαάθα ἴο ἀδβοθπα ὑροὴ 
τς ΕἸδαπβ. ΤὭρδη {Ππ Ἰαἴίογ, βεεῖηρ ὑπαὶ {Πς Ατοδ- 
ἀΐδηϑ ψγεγα ποῦ ΟὨΪΥ Δρργοδοιίηρ' ἔγοπι ἢ ρῆοΥ σγουπα 
Ἰαῖ ψαγα 8͵50 ΠΊΔΗΥ͂ {ἰπι65 ὑΠΠ| 6 }]Γ ΠΌΡΕΥ, ψετε γεῖῦ 
Δϑδιηρα ἴο τεϊγοδϊ ψἢ1]6 51}} δὖ ὁ ἀϊβδίδηςθ, υυὺ δἄ- 
νϑπορά ἴο τηεεῦ ἴῃ ΘΏΘΙΥ, δηα ἴοοκ ἴο ἢΐϊρσὶνῦ ΟἹΪΥ 
αἴτεον Ἰεϊπρ ὕμεια οοπλα ἴο οἰοβα αυδγίογβ ; 8πα ἵπεῪ 
Ἰοβὲ ΤΩ ΗΥ͂ ΤΏ ἢ ΔΠΑ ΤΩΔΗΥ͂ ΔΙΤΏ5, 5ἴπσα ὑπεγ τεϊγεδίεα 
ονοῖ ἀπῆου]ῦ στοιπά. 
ηεη με Ατολαΐϊδηβ Πδα δοοοιωρ ] 8η64 ἰδεβς 

{Πἰπῤ8, ὕπεν ρῥτοςθεαθα δραίποιὶ ἴῃς οἰδίεβ οὔ ἴῃς 
Αογογῖδηβ. Ἀἀμπα ἢανίηρς οαρίυγεα {Πδῖὰ, ἢ [Π6 
Ἔχοαριίίοη οἵ Τῆγδυβίυβ, ὙΠῸ Ὺ ἀγγίνθα δὖ ΟἸγιηρίδ, 
δὰ δήϊον θυϊ])άϊηρ ἃ βἰοοκδαάς δγουῃα ἐπ ἢ}}}] οὗ 
Οτοηυβ, Κερὺ ρυδτὰ ἵπεῖα 8π6 ΨΕΥα τηδϑίοτβ οὗ {ΠῸ 
ΟἸγταρίδῃ ταουηϊαίη ; ἔμ νυ ΠΚαυτῖβα ρα εα ροββαββίοη 
οὔ Μαγρδμῃᾶ, ψ οὶ ψγ85 ρα ταγοα ἴο ὑπ 6 πὶ ὈΥ βοπὶὲ οὗ 
ἰϊ8 οἰϊζεπα. ΒΘ τηαΐϊζετβ Πδα ρῥτοργεοββεα ἴο {}γ}5 
ροϊηῦ, ὑπ ΕἸ εδη 8 [6}1 Ῥᾶοκ ἱπίο οοτηρ]εῖα ἀεβροπά- 
ΘηοΥ, ψ ἢ1]ὲ τῃ6 Αγοδαΐίδῃβ ργοσθεάβα δραΐπϑὶ ὑπεὶν 
οϑρὶϊα]. Απαᾶ {ΠπῸὴ } δανδηοςα δ5 ἔδν δ5 ἴῃς τηδυϊζεῖ- 
ΡΪδςς ; ὕπεγο, μοννανογ, ἴμε ογβοίαθῃ πα {Π6 ταῦ οὔ. 
με Ε]Θδη5 τηδ46 ἃ β8ἴδη4, πα ἴμεν ἄγονα ἴμ6 Ατοᾶ- 
ἀϊδπβ οαὖ, Κ]]εα δοτας οὗ ἴδοι, δῃηά βεῖ ὉΡ ἃ ἱγορῇγ. 
Νον ἴπογα μδά Ὀδθη ἀἰσδθηβίοι ἱπ ΕἸ15 Ἔνθ ὑεΐογε 
{1158 ἐἶπιθ. ΕΣ πε ρδυῖγ οὗ Οδδζορυ5, ΤΗγαβοηίαδϑ, 

1 ΑΡΡΔΥΘΠΌΙΥ ὕνο Ὀοά!65 οὗ ῥ᾽ οἰκοα ὕσοορϑ. 
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’ὔ ᾽ “ 3 ’ 

τε καὶ Θρασωνίδαν καὶ ᾿Αργεῖον εἰς δημοκρατίαν 
4 Ν , ε δὲ ᾿ Εὐ , δ 1 , 
ἦγον τὴν πόλιν, οἱ ὃὁὲ περὶ ἴυάαλκαν τε καὶ ἱππίαν 

καὶ Στρατόλαν εἰς ὀλιγαρχίαν. ἐπεὶ δ᾽ οἱ ᾿Αρ- 
κάδες μεγάλην δύναμιν ἔχοντες σύμμαχοι ἐδόκουν 
εἶναι τοῖς δημοκρατεῖσθαι βουλομένοις, ἐκ τούτου 
δὴ θρασύτεροι οἱ περὶ τὸν Χάροπον ἦσαν, καὶ 
συνθέμενοι τοῖς ᾿Αρκάσιν ἐπιβοηθεῖν καταλαμ- 
βάνουσι τὴν ἀκρόπολιν. οἱ δ᾽ ἱππεῖς καὶ οἱ τρια- 

ἤ 3 3 , 3 3 3 Δ 3 ’ ΝΜ 

κόσιοι οὐκ ἐμέλλησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐχώρουν ἄνω, 
καὶ ἐκκρούουσιν αὐτούς: ὥστ᾽ ἔφυγον σὺν τῷ 
3 ’ ““ ““ Α 

Αργείῳ καὶ Χαρόπῳ τῶν πολιτῶν περὶ τετρα- 
κοσίους. 

Οὐ πολὺ δ᾽ ὕστερον οὗτοι παραλαβόντες 
τῶν ᾿Αρκάδων τινὰς καταλαμβάνουσι Πύλον. 
καὶ πολλοὶ μέντοι πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως 
ἀπῇσαν τοῦ δήμου, ἅτε χωρίον τε καλὸν καὶ 
μεγάλην ῥώμην τὴν τῶν ᾿Αρκάδων σύμμαχον 
ἔχοντας. ἐνέβαλον δὲ καὶ ὕστερον εἰς τὴν χώραν 

4 φὰ 93 , 62 ᾽ φ Ν " νῪῊΝ ὍἍ 

τὴν τῶν ᾿Ηλείων οἱ ᾿Αρκάδες, ὑπὸ τῶν φευγόντων 
3 ς ς , ", ᾽ 
ἀναπειθόμενοι ὡς ἡ πόλις προσχωρήσοιτο. ἀλλὰ 
τότε μὲν οἱ ᾿Αχαιοὶ φίλοι γεγενημένοι τοῖς ᾿Ηλείοις 

Ὶ [ 3 [οὶ , Ψ 2} ᾽ 

τὴν πόλιν αὐτῶν διεφύλαξαν: ὥστε οἱ ᾿Αρκάδες 
ιν ΝΜ ΄ [,} Ἁ » “ " οὐδὲν ἄλλο πράξαντες ἢ δῃώσαντες αὐτῶν τὴν 
᾿ 3 [Ὶ 5Δ4ΔλᾺ 7 3 δὰ 3 ’ 

χώραν ἀπῆλθον. εὐθὺς μέντοι ἐκ τῆς λείας 

ἐξιόντες, αἰσθόμενοι τοὺς ἸΠελληνέας ἐν "λιεδι 
ὄντας, νυκτὸς μακροτάτην ὁδὸν ἐλθόντες κατα- 
λαμβάνουσιν αὐτῶν ᾿Ολονρον' ἤδη γὰρ πάλιν 
προσεκεχωρήκεσαν οἱ Πελληνεῖς εἰς τὴν τῶν 
Λακεδαιμονίων συμμαχίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἤσθοντο τὰ 
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ΗΕ ΓΕΝΊΙΟΑ, ΜΠ]. τν. 15-τ8 

Δα Ατγρεῖὰβ αγα ὑγγίηνρ ἴο σοῃνογὺ ἢ βἴδῖε ἰῃῦο ἃ 266 πο. 
ἀδσθοούδου, δα {πὶ ραγῖγ οὗ Επα]ςα5, ΗῚΡΡί85, δῃὰ 
ϑ γαΐοἑδβ Ἰηἴο 8ῃ οἱ σαγοῆγ. Βυΐ νῃεη 6 Αγοδαΐδηβ 
ὙΠ ἃ Ἰαγρα ἴοτος βεειηθα ἴο θὲ 4111658 οὗ ἵποβε ψῇο 
νΒΠ6α ἴο ἴᾶνα ἃ ἀεπιοοσδου, ὑἐπεγευροη μα ῥαυΐγ 
οὗ Ὁμαγορὰβ ψεῦα ὑο θυ, δπα δήθ τηδικίηρ' Δυγδηρε- 
τηθηΐβ ἢ ἴῃς Ατγοδαϊΐδηβ ἴο δἰα ἴδει, βεϊζθα ὑῃ6 
ΑΟΓοΡΟΙ] 5. Τῆς Πογβείηθῃ, μονενοῦ, )μα ὑΠῸ ΤΉγος 
Ηυμπατεοα ταδάβς πὸ ἀεϊαγ, ὑὰὶ δ. ὁπθοε σῃϑγοῃοα 
ἋΡ δηά εἸεοϊεα ὑπδῖω, 50 ὑπαὶ δρουῖΐῖ ἔουγ πυπαγεοά 
οὗἨ π6 οἰτίΖεη5, ψἢ Αγρείυβ δπα ΟἸἸσορυβ, ψο γα 
υϑπίβοα. 

Νοὶ Ἰοηρ αἴεγσννασάβ {πΠ686 Ἂχ ]εβ Ἔπ]ϑιεα ἴΠς αἱὰ 
οὗ βοπιῖα οὗ ὑπ6 Ατοδαϊδηβ δὰ εεἰζεὰ Ρυ]υ8β. ἀπα 
ἸΔΏΥ οὗ ὑπὸ ἀεπγοοταὶβ νυ ἐπάτενν ἔγοτη 6 οδρί δ] 
Δα Ἰοϊπεα {ΠΠ6 πη, ἱπαβηλιςο} 85 ὑΠ6Ὺ ψ γα ἴῃ ΡΟ5568- 
8ἴοῃ οἵ ἃ βοοᾶ βἴσοῃρβο]α δηά δά 8 ἰαῦβε ἔογοε---ἰἢδϊ 
οὗ πὲ Αγοδαϊδηβ8---ἴο βυρρογῦ ὑεῖ. δΔέμεγναγαβ ἴΠ6 
Ατοδαϊδηῃβ ἰηνδαςα πε οιυοΥΎ οὗ ἴῃ6 Ἐ]οδη5 ἀραίῃ, 
μεΐῃρ, Ρευβυδάβα ὈΥ ἴδε εχί]εβ ὑπαὺ ὑπὸ εἰν ψου]ὰ 
σόα ονὰν ἴο ἴδε. Βιυῦ οὐ ὑδπαῖ οσοδβίοη [δ6 
Αοἤδοδῃβ, ψἢο δα ᾿δοοτης ἔτ θπαβ οὗ ἴῃ6 ΕἼΘ δη5, 
ἀείεμπαεα {πεῖν οἰ βυςσορβϑ[Ὁ}]γΥγ, 5ὸ ὑπαὶ με Ατοᾶ- 
ἀ΄ίδη5 τεινεα νἱπουῦ δοοοιρ] 5] }ηρ δου Πρ ΤΟΤΕ 
πδῃ {ΠῈ Ἰαγίηρ νναβῖς οὗ ἴῃς Ἰαπα οὗ ἴῃς Ἐ]6δη5. 
Αὐ ὑΠπ6 τηοτηεηῦ, μούγανεσ, ἤθη ΠΟΥ νγοτα ἀθραγης 
ἴτοτα ἴῃς ΕἸδδη ἰουγ ον, ὕΠ6Ὺ Ἰδαγηςα ὑπαὶ {Πς Ρ6]]6- 
Π6ΔΠ5 ΕΣ ἴῃ Ε15, Δα δἴτεῦ πηγαὶ 8η ἐΧοΘ αἸ ὨΡῚΥ 
Ἰοηρ πιᾶγο ΟΥ̓ πίρῃϊ 56]Ζεα {Ππεὶν ἴον οὗ ΟἸυτα ; 
ἴον ὈΥ τ 15 ὕπηα ἴῃς Ῥε] δ θαπβ Πδα σοχμα ὕδοὶς ἀρδὶῃ 
ἴο ὑμεῖν δ᾽ Πἰδῆσα ἢ ἴῃς Τιδοοαἀδοιηοπίδηβ. Νοῦν 
ἢ δ Πα Θ᾽] ΘΠ θδη5 ᾿ἰοδυηθα ἴΠῈ6 πεαν8 ἱπ τερᾶτα ἴο 

λ 869 1ἰ. 11 διὰ ποῖα οἡ ἰϊὶ, 18. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

περὶ Ὀλούρου, περιελθόντες αὖ καὶ οὗτοι ὅπῃ 
ἐδύναντο εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν Πελλήνην εἰσῆλθον. 
καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐπολέμουν τοῖς ἐν Ὀλούρῳ 
᾿Αρκάσι τε καὶ τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήμῳ μάλα 
ὀλίγοι ὄντες" ὅμως δὲ οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πρὶν 
ἐξεπολιόρκησαν τὸν ὍὍλουρον. 

Οἱ δ᾽ αὖ ᾿Αρκάδες πάλιν ποιοῦνται ἄλλην 
στρατείαν εἰς τὴν Ἦλιν. μεταξὺ δὲ Κυλλήνης 
καὶ τῆς πόλεως στρατοπεδευομένοις αὐτοῖς ἐπι- 
τίθενται οἱ ᾿Ηλεῖοι, ὑποστάντες δὲ οἱ ᾿Αρκάδες 

ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ ᾿Ανδρόμαχος μὲν ὁ ̓ Ηλεῖος 
ἵππαρχος, ὅσπερ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τὴν μάχην 
συνάψαι, αὐτὸς αὑτὸν διέφθειρεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι εἰς 
τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. ἀπέθανε δὲ ἐν ταύτῃ 
τῇ μάχῃ παραγενόμενος καὶ Σωκλείδης ὁ Σπαρ- 
τιάτης" ἤδη γὰρ τότε οἱ Λακεδαιμόνιοι σύμμαχοι 
τοῖς ᾿Ηλείοις ἦσαν. πιεζόμενοι δὲ οἱ ᾿Ηλεῖοι ἐν 
τῇ ἑαυτῶν, ἠξίουν καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους 
πέμποντες πρέσβεις ἐπιστρατεύειν τοῖς ᾿Αρκάσι, 
νομίζοντες οὕτως ἂν μάλιστα ἀποκαμεῖν τοὺς 
᾿Αρκάδας, εἰ ἀμφοτέρωθεν πολεμοῖντο. καὶ ἐκ 

τούτου δὴ ᾿Αρχίδαμος στρατεύεταε μετὰ τῶν 
πολιτῶν, καὶ καταλαμβάνει Κρῶμνον. κατα- 
λιπὼν δ᾽ ἐν αὐτῷ φρουρὰν τῶν δώδεκα λόχων 
τρεῖς, οὕτως ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησεν. οἱ μέντοι 

᾿Αρκάδες, ὥσπερ ἔτυχον ἐκ τῆς εἰς Ἦλεν στρατείας 
συνειλεγμένοι, βοηθήσαντες περιεσταύρωσαν τὸν 
Κρῶμνον διπλῷ σταυρώματι, καὶ ἐν ἀσφαλεῖ 
190 



ΗΕ ΓΈΝΙΟΑ, ΝΠ]. τν. 18--2: 

ΟἸυγυβ, ὑπὸ γ ἴῃ {πεῖν ἴση τηδς ἃ του παδθουϊ τδΓο ἢ 866 ».ο. 
ΔΩΩ 85 ὑεϑδὺ ὑπο οοὐἹὰ μοῦ ἱπΐο {πεῖς οὐ οἰζγ, 
Ρε]]θμθ. Απᾶ αἷαενς {1115 ὕΠΘΥ οαγτῖθα οπ ψνΑὺ ποῖ 
ον στ ἴῃς Αγοδαΐδηβ δὲ ΟἸυγυβ, αῦ 4150 νἹἢ 
ἴῃς εηὐγο ὈΟαγ οὗ πε ἀειηοογαῖβ οὗ ὑπεῖν οσσῃ βίδϊε, 
ΑἸ Ππουρ ἢ Π Υ οῦα ὑμειηβοῖνοβ νΟΥῪ ἔδνν ἴῃ ΠΌΤΩΙ; 
Ρθαῦ πονουῦμα]εββ ὑπεγ αἰ ποῦ σόδβα ὑπ} ὕπεν δᾶ 
οαρτυγεα ΟἸΌγὰΒ ὈΥ 5βίερα. 

ΤΗΣ Αγὐοδαΐϊδηβ οὐ {πεῖν 8:4ς τοδάα γαῖ δηοῖθεῦ 
εχρεάϊτίομ ἰπῖο ΕἸ]ϊ8Ί Απα ψὮ}]}]Ὲ ποὺ ψεῖα δη- 
οδιαρεα μεΐμψεεη ΟΥ]]ε πα δηᾶ πε οδρίὶϊαὶ], {Π 6 ΕΠ] εδῃ5 
τηΔς6 δὴ. αἰΐδοῖ ὑροη ὕει, ναὺ ἴἢς Ατοδαϊΐδῃς βἰοοά 
ὑμεῖῦ στουπά δηὰ ἀεξεαϊεα πε. ΤΠεη Απάτο- 
τ οἢυ5, ἴπε Ε]Θδη σοχῃτηδηᾶσν οὗ ἤοτβθ, ἴῃ 6 τηδῃ 
ψγὴο0 νγα8 ὑπουρῆῖ ἴο 6 ΓΕβροπβὶῦ]6 ἔον μανίηρ Ἰοϊηεα 
μαιι]ε, ΚΙ Π]εα Ηἱτηβε]; θυδ ὑμ6 τοϑὺ τευ γοα ἴο [με εἰΐγ. 
Ατωοὴρ ἵμβοβε ψγῆο ρευβῃεα ἴπ {ἢ |8 υαὺ6 νγὰβ αἷβο 
ϑοο]εῖα 65 με ϑραγίαϊε, ψἢὸ δά τρθδην 1} 6 ἀγγϊνεα ; 
ἔον ΟΥ [16 τίχης ἴἢ6 1Δοοἀδθιηοηΐδηβ ΕΥῈ 411165 οὗ 
1π6 Ἐ]εδη8. Απάὰ πον ἴδε ΕἸ] 6 δηΒ, θεΐηρ ματα ργεββεα 
ἰπ ἐποὶγ οὐ ἰδηά, βοὴ διη α 558 60 Υ5 δηα δεκεα {Π|6 
Ι1,Δοθἀδειηοηΐδη8 8150 ἴο ἴδκῈ ἴῃς ἤεϊὰ δραϊηβδὶ {Π 6 
Ατοδάϊδηβ, με] ονίηρ ὑπᾶῷ ἴΠ6 Αγοδαΐδης σου θ6 
τοοβὲ κοὶγ ἴο σίνθ ὑρ ἴΠς βἴγυρρ!ε 'ἴῃ {18 ἐνεηΐ, 
1πᾶῦ ἰ5, 1 ὙΠΕΥ νεῖ Ὀεβεῦ ὈΥ ψὰῦ ἴτοπι Ὀοίῇ 
5ἰάεβ. 4.8 ἃ γτεϑβυ!ῇ οὗ {Πϊ8 γεαιαδὶ Ατο] άδταιβ ἴοοῖκ 
τῆς βεϊὰ νὰ ἴΠ6 οἰ Ζο ἴγοορβ δηᾶ βεϊζεα Οτγοια- 
ἢσ9. Απα δἴν ᾿εανίηρ ἰπ 6 ἴον ἃ8 8 ρϑυ οι 
ἴῆγος οὗ ὑμ6 ὕνοϊνα μεἰδ!οηβ,; ἢ6 τῆθῃ σοϊυγηεα 
Βοιηοναγάβ. Βαυΐ ἴπῸὶ Ατγοδαΐδηβ, σαι μεγεά τορεῦοῦ 
45 ΤΠΕΥ ψεα ἰῇ σοηβοαιδηςα οὗ {μεὶν Ἔχραά!- 
τίου ἱπίο Ε}15, οσαῖὴθ ἴο ἴπ6 τϑβϑοὰῦα δηα βυγγουπασα 
Οτοσμιβ νυἱδ ἃ ἀου}}]6 βἰοοκδάς, δηᾶ, "είηρ {Ππ8 

1 ΤῊ λόχος νγ88 μια] ἃ μόρα (τορὶ πιοῃΐ). 

ΠῚ ΙΟΙ 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ὄντες ἐπολιόρκουν τοὺς ἐν τῷ Κρώμνῳ. χαλεπῶς 
δὲ ἡ τῶν Λακεδαιμονίων πόλιες φέρουσα ἐπὶ τῇ 
πολιορκίᾳ τῶν πολιτῶν, ἐκπέμπει στρατιάν. 
ἡγεῖτο δὲ καὶ τότε ᾿Αρχίδαμος. ἐλθὼν δὲ ἐδήου 

Ἁ [οὶ 3 ’ Ψ »5ΛὋΟ 7 ΓΟ ’ καὶ τῆς ᾿Αρκαδίας ὅσα ἐδύνατο καὶ τῆς Σκιρί- 
τιδος, καὶ πάντα ἐποίει ὅπως, εἰ δύναιτο, ἀπ- 

αγάγοι τοὺς πολιορκοῦντας. οἱ δὲ ᾿Αρκάδες οὐδέν 
ξ΄ 4 ἴω 9 ΄“ς“ ’᾽ Ι4 

τι μᾶλλον ἐκινοῦντο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα παρεώ- 
ρων. κατιδὼν δέ τινα λόφον ὁ ᾿Αρχίδαμος, δι᾽ 
οὗ τὸ ἔξω σταύρωμα περιεβέβληντο οἱ ᾿Αρκάδες, 

ἐνόμισεν ἑλεῖν ἂν τοῦτον, καὶ εἰ τούτου κρατή- 
σειεν, οὐκ ἂν δύνασθαι μένειν τοὺς ὑπὸ τοῦτον 

“ ’ [οὶ 

πολιορκοῦντας. κύκλῳ δὲ περιάγοντος αὐτοῦ ἐπὶ 
-“ ’ “ τοῦτο τὸ χωρίον, ὡς εἶδον οἱ προθέοντες τοῦ 

ἾἌ ὃ ’ ὶ Ἁ 4 ’ ΝΜ -“Ὕ ρχιδώμον πελτασταὶ τοὺς ἐπαρίτους ἔξω τοῦ 
σταυρώματος, ἐπιτίθενται αὐτοῖς, καὶ οἱ ἱππεῖς 
συνεμβάλλειν ἐπειρῶντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐνέκλιναν, 
ἀλλὰ συντεταγμένοι ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δ᾽ αὖ 
πάλιν ἐνέβαλον. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τότε ἐνέκλιναν, 

ἀλλὰ καὶ ἐπῆσαν, ἤδη οὔσης πολλῆς κραυγῆς, 
ἐβοήθει δὴ καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αρχίδαμος, ἐκτραπό- 

Ἁ Α. “ 

μενος κατὰ τὴν ἐπὶ Κρῶμνον φέρουσαν ἁμαξιτόν, 
εἰς δύο ἄγων, ὥσπερ ἐτύγχανεν ἔχων. ὡς δ᾽ 
ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οἱ μὲν σὺν τῷ ᾿Αρχιδάμῳ 

Ι . Δ ΦῸΔΝ ’ 4 ᾽ 

κατὰ κέρας, ἅτε καθ᾽ ὁδὸν πορευόμενοι, οἱ δ᾽ ᾽Αρ- 

κάδες ἁθρόοι συνασπιδοῦντες, ἐν τούτῳ οὐκέτι 
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ἨΗΕΙΓΈΕΝΊΙΟΑ, ΜΠ. τν. 21--23 

ἰπ 8 βαΐε ρμοϑίτίου, ᾿εβίεσεα ΠῸ Ρδορὶς ἰἱπ Οὔοσω- 366 κ.ο. 
'πυ5. ΤΒδα [δ οἰζγ οὗ 1,δοεράδοιηοῃ, αἰκιγοβθςα δἱ 
116 θεβίορίηρ οὗ 118 οἰ Ζοη5, βδῃ!ϊ ουΐδϑῃ ἃτγ. Απὰ 
ου [18 οσοσδβίοῃ δἰδοὸ Ασὐοῃιδατηυς νγὰ8 ἴῃ σοχηχηδηά. 
θη ἢδ Δα οομηθ, ἢδ ἰαἰὰ ναϑςῖθ 88 τω οἢ 88 ἢς 
ςου]Ἱὰ Ροΐῇ οὗ Ατοδαΐα δπὰ οὗ ϑοίγι 18, δα αἀϊὰ Ὄνεῖγ- 
τΠίην ἴῃ οτάσν, 1 ροβϑῖθὶ]ς, ἴο ἄγαν οἵ τς ᾿εβίερετβ. 
ΤῊς Αγοδαϊδηβ, βοσσενοῦ, οτῸ ποὺ ΔΩΥ τηοχὰ αἰβροβοα 
ἴο 5ν ἴδῃ ὑβεΐογο, μυῖ ἀἰβγεσαγάεα 411 [πε86ε ἀοίπρβ. 
ΤΠδπ Ατγοξίάδιμιβ, Ἔϑουΐηρ ἃ 11 ονεῦ ψ  οἢ ὑπ 6 
Ατοδαϊδῃ5 δα σατο α {Ππ|6ῖγ ουΐεῦ βἰοοκϑαάς, οᾶτθ ἴο 
8ε σοποϊυδβίοι ὑπαὶ ἢς οου]α σαρίυγςε ᾿ΐ, δορὰ ὑμαῖῦ 1 
ἢ Ὀεοδιης τηδϑῖοῦ οὗ 118 81]], ὑμ6 "εβίαροτβ δὶ 18 
ἔοοῦ ψου]ά ποὺ "ὲς δ0]6ε ἴο ἢο]α ὑπεῖν ροβ!οη. Νονν 
γν ἢ1]6 Πα νψ88 ἰοδαϊηρσ ἴῃς ψΑΥ ἴο 8 ρἷδος ὈΓ ἃ 
τουπάδρουϊ τουΐο, 88 ΒΟΟῚ ἃ58 ἴα ρμε]ϊαβῖβ σὴ ψΈΓΕ 
ΓΟΠΗΪηΡ ΟἹ 8Πε684 οὗ Ατοϊάδιηυβ οαυρῃῦ εἰσὶ οὗ 
τῃ6 Εραυῖ τ} ουἰδίάε ὑμε βἴοοκαάς, ὑΠεῪ αὐϊδοϊκεα 
ποθ, δηα πὸ σαν] Ὑ ἐπαἀδανουγεα ἴο Ἰοΐῃ ἱπ πε 
αἴϊαοῖς. Τα δηδῖγ, μονανεσ, αἸἃ ποῖ σίνε ἂν, υυΐ 
ἐοσταΐηρ ὑποιηβεῖνοβ ἰηἴο ἃ σοιηρϑοῖ ὑοάν, γετηδίηθα 
αυϊεῖ. ΤΠδη ἴπς Ϊ1,Δοεαδειγοηΐδηβ αἰίβοϊκοα δραΐῃ. 
116 δηθιΩῦ ἀἸα ποὺ ρῖνα νψἂγ δνεῃ ἔμθῃ, θυῦ οὐ ἴῃς 
ΘΟὨΥΥΑΓΥ ΡῥΙοοδεαςεα ἴο δάνδποθ, ἃπα ΟΥ̓ ἰῇ ΐ8 {1π|6 
1Πόγα νγὰ5 ἃ ἀ6Δ] οὗ βῃουϊζίηρ; Ατομίάδτηνβ ἢϊπλβο] ἢ 
ἐπ ΓεΌΡοΙ οτηδ ἴο {ἢ 6 γθβοιθ, ᾿ὰγπίηρ οἵ δίομρ ἴῃ 8 
ννδροῃ τοδα νος ἢ τὰπθ ἴο Ογοσηιβ 8ηα ἰεδαϊηρ 
Ηὶβ θη ἰπ ἀο00]6 ἢ]α, }8ὺ 88 ἢ οἰδῃοδα ἴο ἢδνε 
ΤΠ ῖὴ ἔοσηθα. Νον 8ἃ5 800 88 δε ὕνγο ἔοσοθβϑ δα 
σΟμλδ ΘΑ ἴο οὔδ 8ποίμεῦ, ἴῃς ἰτοορβ οὗ Ατοβί- 
ἀδγαυϑ ἰῃ ΠΟ] τη, βίηςε ΠΘΥ ΨΨΕΥΘ τ ΓΟ ηρ' Δ]ΟΠρ᾽ ἃ 
γοδᾶ, δῃὰ ἴῃς Αγοδαϊδη8 τηϑϑβθα ἰοροῖθου ἴῃ 6]0868 

1 ΠῊῺ6 πδηθ ψίνθηῃ ἴο 8 ΣΘΌΪΑῚ γοορβ οὗ ὕπο Ατοδάϊδῃ 
[βαρυς. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 
4 ’ ξ ᾽ 3 ’ .-ὦ “ὉἫῃ͵ 4 

ἐδύναντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀντέχειν τῷ τῶν ᾽Αρ- 
΄ ’ , δ ᾿ Ἀ ς» ’ὔ κάδων πλήθει, ἀλλὰ ταχὺ μὲν ὁ ᾿Αρχίδαμος 

ἐτέτρωτο τὸν μηρὸν διαμπάξ, ταχὺ δὲ οἱ μαχό- 
μενοι πρὸ αὐτοῦ ἀπέθνῃσκον, Πολναινίδας τε καὶ 
Χίλων ὁ τὴν ἀδελφὴν τοῦ ᾿Αρχιδάμου ἔχων, καὶ 

{ [4 Ν 3 ΄ὉὋ 3 7 9 

οἱ πάντες δὲ αὐτῶν τότε ἀπέθανον οὐκ ἔλαττον 
τῶν τριάκοντα. ὡς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἀναχω- 

᾿ “ 3 ᾿ 3 ’ “Φ ηλθ 3 00 ροῦντες εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἐξῆλθον, ἐνταῦθα 
δὴ Λακεδαιμόνιοι ἀντιπαρετάξαντο. καὶ μὴν οἱ 
᾿Αρκάδες, ὥσπερ εἶχον, συντεταγμένοι ἕστασαν, 
καὶ πλήθει μὲν ἐλείποντο, εὐθυμότερον δὲ πολὺ 
49 ’ 3 “ Ἁ ΝΜ ὃ 1 εἶχον, ἐπεληλυθότες ἀποχωροῦσι καὶ ἄνδρας 
ἀπεκτονότες. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μάλα ἀθύμως 
εἶχον, τετρωμένον μὲν ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον, 
ἀκηκοότες δὲ τὰ ὀνόματα τῶν τεθνηκότων, ἀνδρῶν 
τε ἀγαθῶν καὶ σχεδὸν τῶν ἐπιφανεστάτων. ὡς δὲ 
πλησίον ὄντων ἀναβοήσας τις τῶν πρεσβυτέρων 
εἶπε: Τί δεῖ ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες, μάχεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ 
σπεισαμένους διαλυθῆναι; ἄσμενοι δὴ ἀμφότεροι 
ἀκούσαντες ἐσπείσαντο. καὶ οἱ μὲν Λακεδαι- 

“ Ά Ά 3 [ἐ 3 »-“- φ ᾿ 

μόνιοι τοὺς νεκροὺς ἀνελόμενοι ἀπῆλθον, οἱ ὃ 
᾿Αρκάδες ἐπαναχωρήσαντες ἔνθα τὸ πρῶτον ἤρ- 
ἕαντο ἐπιέναι τροπαῖον ἐστήσαντο. 

Ὥς: δὲ οἱ ᾿Αρκάδες περὶ τὸν Κρῶμνον ἦσαν, οἱ 
3 ΄ Ἢ δ᾿ ““ ᾿ 3 ἢ 39. δ Ἁ 
ἐκ τῆς πόλεως Πλεῖοι πρῶτον μὲν ἰοντες ἐπὶ τὴν 

Πύλον περιτυγχάνουσι τοῖς Πυλίοις ἀποκεκρου- 
μένοις ἐκ τῶν Θαλαμῶν. καὶ προσελαύνοντες οἱ 

1. 1Κ6]., ξο] οί; Ἠδιίμδῃ, ΒΌΡΡοβοβ ὑπαὶ τοσούτους ΟΥ 
τοιούτους [88 ἀτορρεά ουΐ δἴζεν ἄνδρας. 
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ΗΕΙΕΝΙΟΘΑ, ΨΠ1. τν. 23-26 

οτάεδσ, αὖ {115 Ἰυμποΐατε 6 [ιδοθαἀδου  8 5 ὙΟΓΟ ΠΟ 866 πα 
Ἰοηρσοῦ 4016 ἴο Πο]ὰ ουὖ ἀραϊηδὺ δε δυρεῦον νοεῖς! 
οὗ [πε Αγοδαΐδῃβ, υυἱ Ασυοῃιάδγηιβ Ξρε θα !]γ τεοεϊνεά ἃ 
ὙΟΘΙΠα 5 γαὶρὶνῦ ὈΠτοῸ ἢ. Π15 ΓΠ15}} ἀπ Ξρθ θα ]γ ἐΠοβα 
νγῸ ἔουσῃΐ ἴῃ ἔγοηΐῖ οὗ Πΐμλ ἱκερὺ [4]11ηρ, διροὴν 
με Ῥοϊγδθηϊάδς δὰ ΟἸ]οη, ν]Ὸ ννὰ5 τηδυγὶςα ἴο 
16 ἰδίου οὗ Ατοῃίάδιηυς; δηὰ ὑὴθ6 ψΠ0]6 πυροῦ 
οὗ ὑπδοὰ ψμὸ [611] δ τῃαὺ ὑἴτη6 ννγὰ8 ποὺ 1655 [ῆδῃ 
ἐμιγῖγ. Βυῦ ψ ἤδη ἴῃ6 ]1,Δοραδοιηοηΐδηβ 8ἃ5 ὑΠῈῪ 
τεῦγεα δἱοὴρ {ΠπῸ τοδα οδῖὴβ ουΐ ἱπίο ὀρεη στουπά, 
ΠΥ ἱταητηεαϊδίε]ν ἔοστηθα ὑπαειηβεῖναβ ἰη 11πεὸ οὗ θαυ] 8 
αραϊπδῦ" ἴῃς μου. Τὴς Ατοδαΐδηβ οὐ {Πεὶν εἰς 
βίοοα ἴῃ οἷοβα ογάδχ, υϑὺ δ ὑΠ6Ὺ ψεγα, δα ψ 116 
ἸΠΙΘΡΙΟΣΥ ἰῃ ΠΌΘΟΥ, ὑΠΕΥ ΕΓΘ ἴῃ Ῥεϊζεν βρίγ 5. ὈῪ 
αν, β'πος ᾿ῇεΥ Πα αἰϊδοκβα ἃ ἴοε ψῇῆο τεϊγεαϊεα δηὰ 
δὰ Κι ]Ποα το. 16 [,μδοοαἀδουλοηΐδηβ, οα {6 οὐδὲ 
Βδηᾶ, ψεῦε δχοςεαϊηρ]ν ἀεβρομπαςηῖΐ, ἴογ ὑπεΥ βὰν 
τῃδὺ Ατοβ δηλ νγὰ5 σουπαθα δηα ἰδ Ππαὰ ᾿ιεαγὰ 

"δα πδπιεβ οὗ ἴπ6 ἀεδα, ψὴο ψεῦε ποῦ ΟὨΪΥ ὕγανα στ 6 
θυΐ ν6]}} εἰσ {πεῖν τηοϑὺ αἰβ συ 5ηεα, Βυΐ ψ ἤδη, 
16 Ατοδαϊδηβ θεὶηρ ΠΟῪ οἷοβα δ Πδηά, οὔἊς οὗ {πε 
οἸάδν θη βῃουϊεα οιυἷΐ δηα 5414 : ““ὙΥΥ, 5115, βΒῃου]Ἱα 
νε ἤρ!ῦ, δηα ποῖ γαῖμα τᾶκὸ ἃ ἴγιςσα ἃπα ᾿Ἔοοὴς 
ΤΟσοΊ ΟἿ] 6 α ἢ Βοῖῇ 8468 εαγὰ ἢϊπὶ ρδα]ν δηὰ 
τηδάς ἃ ἰτυςε. Ασδοογαϊηρὶν {Π6 1,δοεαδεοιηοηΐδῃβ 
ἴοοῖς ἃρ ὑμεῖν ἀεδα δῃα ἀεραγίεά, Ψ }1]6 ἰῃς Αγοδάϊδης 
τεϊασηεα ἴο {πε ρθε ψμθλε ὑμεὺ δα οΥίσίπα]}}Ὺ 
"εραῃ ἴο δάνδιηςθ, ἀπά ὕπαγε βϑῦ ὉΡ ἃ ἵσοόορῇγυ. 
ΏΣ6 τῃ6 Αγοδαϊδηβ 6 γα οσουρίεα ἀρουΐ (τοχ- 

π15, ὑπὸ ΕἸςδη5 ἴῃ ὑΠ6 οδρὶἴ8] ργοςθεαςα ἴῃ {πε ἔγϑὶ 
ΡΪδεθ δραϊηϑδὺ Ρυ]ι5,} δπὰ 611] θὰ ψτἢ ἴῃ6 Ρυ] Δ η8 
αἴζοῦ ὑπΠ6 Ἰαϊΐεν δὰ θῬδθὴ ἀγίνεη ου οὗ Τ]]ατηδα. 
Απᾶ ν Βδὴ {πὸ Πογβεγει οὗ {116 ΕἼΘ δη5, ἃ5 ὑπΠῈγ τοάς 

Δ φρ. 81θ. 
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ἱππεῖς τῶν λείων ὡς εἶδον αὐτούς, οὐκ ἐμέλλη- 
3 3 3 Ἁ 3 , Ἁ Ἁ Ἁ 3 

σαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐμβάλλουσι, καὶ τοὺς μὲν ἀπο- 
κτιννύουσιν, οἱ δέ τινες αὐτῶν καταφεύγουσιν 
3 7 . ᾽ 4 ς ’᾽ 3 

ἐπὶ γήλοφον. ἐπεὶ μέντοι ἦλθον οἱ πεζοί, ἐκ- 
[ον ’ 

κόπτουσι καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ, καὶ τοὺς μὲν 
αὐτοῦ ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβον 

’ [ο 

ἐγγὺς διακοσίων. καὶ ὅσοι μὲν ξένοι ἧσαν αὐτῶν, 
,, » Ψ Ν ΄ ὁ οἰϑὺς οὗ » ἀπέδοντο, ὅσοι δὲ φυγάδες, ἀπέσφαττον. μετὰ δὲ 
ταῦτα τούς τε Πυλίους, ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς ἐβοήθει, 
σὺν αὐτῷ τῷ χωρίῳ αἱροῦσι, καὶ τοὺς Μαργανέας 
ἀναλαμβάνουσι. καὶ μὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὕστε- 
ρον αὖ ἐλθόντες νυκτὸς ἐπὶ τὸν Κρῶμνον ἐπικρα- 

ἴοὶ -“ ἴο Ἁ 

τοῦσι τοῦ σταυρώματὸς τοῦ κατὰ τοὺς ᾿Αργείους 
καὶ τοὺς πολιορκουμένους τῶν Λακεδαιμονίων 3 
εὐθὺς ἐξεκάλουν. ὅσοι μὲν οὖν ἐγγύτατά τε 
᾿ἐτύγχανον ὄντες καὶ ὠξυλάβησαν, ἐξῆλθον' ὁπό- 
σους δὲ ἔφθασαν πολλοὶ τῶν ᾿Αρκάδων συμβοη- 
θήσαντες, ἀπεκλείσθησαν ἔνδον καὶ ληφθέντες 
διενεμήθησαν. καὶ ὃν μὲν μέρος ἔλαβον ᾿Αργεῖοι, 
ἕν δὲ Θηβαῖοι, ἕν δὲ ᾿Αρκάδες, ἕν δὲ Μεσσήνιοι. 
οἱ δὲ σύμπαντες ληφθέντες Σπαρτιατῶν τε καὶ 
περιοίκων πλείους τῶν ἑκατὸν ἐγένοντο. 

Επεί γε μὴν οἱ ᾿Αρκάδες ἐσχόλασαν ἀπὸ τοῦ 
Κρώμνου, πάλιν δὴ περὶ τοὺς ᾿Ηλείους εἶχον, 
καὶ τήν τε ᾿Ολυμπίαν ἐρρωμενέστερον ἐφρούρουν, 
καὶ ἐπιόντος Ολυμπιακοῦ ἔτους παρεσκευάξοντο 
ποιεῖν τὰ Ολύμπια σὺν Πισάταις τοῖς πρώτοις 
φάσκουσι προστῆναι τοῦ ἱεροῦ. ἐπεὶ δὲ ὅ τε μὴν 
ἧκεν ἐν ᾧ τὰ Ὀλύμπια γίγιεται αἴ τε ἡμέραι 

1 τῶν Λακεδαιμονίων ΜΆ5. : 6]. Ὀγδοϊκοίδ, ἔο] νης; Βγοϊ θ- 
ὈΔΟΉ. 
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ΔΙΌΩ,.- οδυρ Σ εἰσὶν οὗὨἨ {ῃε Ργ]Πάᾳδηβ, ἔπε ἀἰά ποὶ 866 ».ο. 
Δεν, Ὀυΐϊ αἰϊδοκοα δὲ οιοθ, δῃα ὑῃευ Κἰ]]ςα βοιμς οὗ 
[6 πὰ, ἢ1]ς οὐ γ5 δα ἴον τεΐπρε ἴο ἃ 1}}}} ; Ὀι 48 
3000 88 ἴῃς ᾿πΙΔΠΓΥΥ σας ἊΡ ὑῃ6γ ἀἰδ]οάεα ἰποβς 
ἀροῃ πα Π]] α͵8ο, δῃα Κι]]ςα βοός οὗ ἐδ οὐ ἴῃς 
ϑροὺῦ δηα ἴοοϊκ οδρίϊνε οἴποσβ, ὨδαΡΪγ ὕνοὸ πυπατγεα 
ἷἰπ πυροῦ. ἸὙΠοσεαροι {Π6ῈΥ 50]4 411] διηοὴρ ἴΠ6 
ῬΥΒΟΏΘΥΒ 0 Μ Ὶς ἔογεί ΕΓ 5 8πα ρυὶ ἴο ἐα βινογὰ 
411 ψ ῃο σγοσα ΕἸδαῃ οχῖ]εβ. Αἴἶον {}}}5 ἑῃς Ἐ]δδη5 ποῖ 
ΟἾΪΥ οἀρζυτγοα {ἰλὶς ΡγΠΐΔη5, δοηρ ν ἢ ὑΠοῖν βίσοηρ- 
Πο]4, ᾿παϑι σῇ 88 ΠΟ οὐδ οϑηδ ἴο ἐπε ῖγ δἰ, Ὀυΐ 4150 
τεοονογοα Μδῦρᾶπᾶ. ΑἊΑ8 ἴον ἰ᾿ς 1,δοδαδοιηοπίδῃβ, 
1ΠῸῪ δἴιᾳδγνναγαβ ννεπὶ ἀραϊηϑὺ ΟΥομηηβ ἀρδῖῃ ὈΥ̓ 
ηἰρηϊ, τηδάς ἐμποιηβεῖνεβ τηδϑίουβ οὐ 16 ἰοἊοκδας 
ἀν ἢ. ννὰ8 ορροβίϊε ἴῃς Ατρίῖνεβ, δῃα ἱτημηεδα! ἴον 
Ριοοθεᾶςα ἴο ο8}} ἔογϊ ῃ [πες 1, δοεαἀδοιηοηΐδηβ ψΠΌ 
ψεγα. θοϑίερεα ἰπετο. Νον 4}} ψῆο οἰιαποθα ἴἰὸ 
θὲ πεοαοδῦ δ πδῃηα δῃὰ βεϊζθα ἰΠθ6 ορρογίυπιςν 
ΡΓΟΙΩΡΌΪΥ, σδῖηα ἔουίῃ ; Ὀιΐ δυο ἢ 88 ψγοῦς ἰογεϑίδ]οα 
ὈΥ ἃ ἴαγζε "οᾶγ οὗ {πε Ατγοδάϊδηβ νυ ἢ σάπης ἴο {Π|6 
Τόβους, εσὸ 8ῃυϊ ΟἹ ᾿πη5146 {Π6 βἰοοκδάς, σαρτυτεά, 
δα αἰϊδισθυϊεα. Απᾶὰ ὑπὰῸ Αὐρῖνεβ τοςεϊνεά οπμα 
Ρογτίου, ὑπ ΤΠΈΡδη5 οὐδ, ἔπ6 Αὐοδαϊδηβ ὁπε, δπᾶ 
ἐπε Μεββεηΐδηβ οθ6. Απα πε ψῆ0]6Ὲ πυθΕΣ 80 
ψγΥῈ οἀραυγεα οὗ [ἴῃς ϑραγιίαῖδθ δπὰ ἴῃς Ῥεγίοθοὶ 
σᾶτὴς ἴο τηογὰ ἐδη μα Πυπατοά. 

ὙΠ δη {πε Αὐοδαϊδηβ γεῦῈ ΠΟ Ἰοηροῦ Οσουρί αὶ Ὑν]Ὁ}} 864 5.6. 
Οτοσληι5, ΠΟΥ οσσυρίοα ὑμοιηβεῖνεβ ἀραΐη ἢ ἴῃς 
Ε]Ἰεδηβ, ἃπα ἐποὺ ποῦ οὐ Κερὶ ΟἸγιηρία τηοῖς 
ΒἰΓΟΏΡῚΥ σαγγίβοπεα, θυ} 8150, βίποθ δὴ ΟἸγτηρίς ΥΘΔΓ 
Ὑγ8 ΟΥΑΙ Πρ ΟΠ, ΡΓΘρΑγεα ἴο ςαἸερταῖς της ΟἸγτρὶς 
ἴϑυηθδβ ἴῃ ΘΟΙΏΔΩΥ Ὑἰτἢ ὑῃς6 Ρβαΐδῃβ, ῆο δν {παῖ 
Π6Ὺ ψοτα ὑπΠεῸ ἤγβιὶ ἴο πᾶνα σΒάγρε οὔ ἴῃς βδῃποΐυδτΥ. 
Βαϊ ψὮΘη ἴδε τηοηνῃ οϑῖηθ πὶ ψῃΐοἢ ἴῃς ΟἸγιμρίς 
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ἐν αἷς ἡ πανήγυρις ἁθροίζεται, ἐνταῦθα. δὴ οἱ 
Ἠλεῖοι ἐκ τοῦ φανεροῦ συσκευασάμενοι καὶ 

’ 3 Λ 9 ’ὔ Ἁ 3 

παρακαλέσαντες ᾿Αχαιοὺῦς ἐπορεύοντο την Ολυμ- 
. τῷ» :φν» ΄ ,» » ᾿ 3 πιακὴν ὁδόν. οἱ δὲ ᾿Αρκάδες ἐκείνους μὲν οὐκ 

ἄν ποτε ᾧοντο ἐλθεῖν ἐπὶ σφᾶς, αὐτοὶ δὲ σὺν 
Πισάταις διετίθεσαν τὴν πανήγυριν. καὶ τὴν 
μὲν ἱπποδρομίαν ἤδη ἐπεποιήκεσαν καὶ τὰ δρο- 

ἴο. ’ φ 3 3 ’ 3 ’ 

μικὰ τοῦ πεντάθλου. οἱ δ᾽ εἰς πάλην ἀφικόμενοι 
οὐκέτι ἐν τῷ δρόμῳ, ἀλλὰ μεταξὺ τοῦ δρόμου καὶ 

[οὶ ἴον 3 ᾽ ε 3 ἃ ᾿Ὶ ξὸ 

τοῦ βωμοῦ ἐπάλαιον. οἱ γὰρ ᾿Ηλεῖοι σὺν τοῖς 
Ψ “ Ν 3 Ἁ ’ ᾿ ς 4 ὅπλοις παρῆσαν ἤδη εἰς τὸ τέμενος. οἱ δὲ ᾽Αρ- 
κάδες πορρωτέρω μὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ 

δι ’ὔ [οὶ ᾽ ἃ 
τοῦ Κλαδάου ποταμοῦ παρετάξαντο, ὃς παρὰ 
τὴν ΑΛλτεν καταρρέων εἰς τὸν ᾿Αλφειὸν ἐμβάλλει. 
καὶ σύμμαχοι δὲ παρῆσαν αὐτοῖς, ὁπλῖται μὲν 
3 ’ 3 ἥ Π , . δ - Α Αργείων εἰς δισχιλίους, ᾿Αθηναίων δὲ ἱππεῖς περὶ 
τετρακοσίους. καὶ μὴν οἱ ᾿Ηλεῖοι τἀπὶ -θάτερα 
τοῦ ποταμοῦ παρετάξαντο, σφαγιασάμενοι δὲ εὐ- 
θὺς ἐχώρουν. καὶ τὸν πρόσθεν χρόνον εἰς τὰ 

᾿ πολεμικὰ καταφρονούμενοι μὲν ὑπ᾽ ᾿Αρκάδων καὶ 
3 [ο 

᾿Αργείων, καταφρονούμενοι δὲ ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν καὶ 
[οὶ “ δ ᾿ 

᾿Αθηναίων, ὅμως ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῶν μὲν συμ- 
μάχων ὡς ἀλκιμώτατοι ὄντες ἡγοῦντο, τοὺς δ᾽ 

1 ΤῊΘ ρεπίαί]ιιηι, Υ ὨΪΟ ἱπηπιθα! δύο ν ΓΟ] ον 6 ἢοΥβθ- 
τᾶςο, Ἤοοηδβὶβ θα-- 88 118 ὨδηΘ ἱπ10]}168-- οὗ ἔνο ονοηΐβ, εἷζ. 
γυηηίηρ, Ἰυπηρίη, ἀἰβοιβ- ΓΟ, ων ] 1 η- ΒΌΣ] Σ, δηᾶ 
υγθϑυϊϊησ. ΤὨθ ογάον οὗ ὑμθβθ δνϑηΐβ 18 τἱποϑγίδίη, χορ 
ἰπαῦ 0110 τυγοϑί ηρς οομ οϑὺ ννὰ8 ὕπε Δ5ί, ν }}]6 (6 οοῦ-Γαο 6 
88 ἴῃ 811 γοῦν ὑπ ἤγβῦ. Τὴ ἢἤγϑῦ ἔουγ δνϑηΐβ (τὰ 
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σδτηαϑ [Κα μΐδοα δηᾶ {πὸ ἀἂγ5 οἡ »] οὶ ἐπα ἔεϑιδὶ 864 5.ο.Ψ 
ἈΘΘΘΙΩΌΙΥ μαΐμεοῦβ, αὖ [ῃϊ5 {ἰπ6ὸ {πὸ ΕἸδδη 5, δἰθον 
τηδκίηρ ὑμεὶγ ργδραυϑῦοη5. ΟΡΘΠΪΥ 8η6α ϑυμητηοὨΐῃρ᾽ 
16 Αςδδδδηϑ ἴο {ἰεὶν αἰά, ργοοςεεαςδα ἴο τπᾶγοἢ δἱοηρ 
1ῃς τοδᾶ Ἰεδαάϊΐηρ ἴο ΟἸγπρία. Νον ἴῃς Αγοδάϊδῃβ 
δὰ πόνο ἱπηδρίπεα {ἰαὶ πε ΕἸδδὴβ. νου] σοϊὴδ 
δραϊηβι {Π6ῃ, 814 Ψαγα ὑπαπηβεῖνοβ αἰγεοϊϊηρ ἴῃς 
ἔεϑῖαὶ τηθοϊηρ ἴῃ σοιηρδην. νν1}}}) ἰῃς Ρίβαΐδηβ. ΤΠΘΥ 
πιά «αἰγεδααν ἤηϊϑῃθα {Π|6Ὸ ἤογθα-ταςς, πα {πὸ ονεηἰβ 
οὔ τ᾿Ἰς ρεπίαίἠίμηι ᾿ Ἰ,6] ἃ ἴῃ ἴῃς γασθτ-οουῦῦθα. Αμπα {Π6Ὸ6 
οοταρειζογβ ψνηο δα τεδοῃεα ὑπΠ6 ψγεβ]ϊης 5. γογα 
ὯΟ ἰοροῦ ἴῃ ὑπ6 γδοδ-οῦῦβο, θυ γΟΥῈ νυ υθϑυ]ηρ 
ἧπ. ἴπΠ6 δρᾶεςα μεΐνψει ἴδε τδοδο-οοῦσθα δηα {π6 
αἰῖατδ Εογ ἴῃς ΕἸεδηβ, ὉΠΑ͂ΘΓ δ’τ5, δα Ὀγ ὑΠ185 
υἰπς τοδοῃοα ἴῃς 5δογοα ργεοϊποῖ. ΤΠδη ἴῃς Ατ- 
οδαάϊδηβ, νἱτπουῦ δανδηςσίηρ ἴο τηδεὺ ὑπ οϑι, ἔοστηδά 
ἴῃ Ἰΐπης οὗἁὨ ἰ»ατ}|6ὲ οπ {πῸ τῖνοὺ ΟἸδαδιβ, ψν ἷς}λ ἤονν5 
Ραβὺ {πὲ ΑἸυ|54. δηᾶ᾽ εἸωριίεβ ἱηἴο ὑπ ΑἹρἤδυβ. 
ΤΒΟΥ δα 4}1168 4130 ἴο βυρρογί ἴἤδϑῖὴ, δρουϊ ἔνο 
ἐμουβαπα Πορ]ϊζες οὗ ἴπῸ Αγρῖνεβ δῃηα δδοιιΐ [ὉὉΓ 
Πυπαγεα ΠΠοιβεηθη οὗ πε Αἰπεηΐδηβθ. Αμπὰ {μα 
Ἐ]ΘΔη5 ἔοττηθα πη ᾿ἰπα οὐ {πὶ ορροϑβίϊε 546 οὗ [ῃς 
Υἶνου, δῃηάᾶ, δἴϊεν ὀβδυϊηρ βδουῖῇοθ, ἱτητηθαϊαιοὶν δά- 
νδηςοᾶ. Αμᾶ αἰ" πουρῃ ἴπ ἔουτηον ἰἰπηθ ἔπε Ὺ Πδάὰ 
Ῥδδθῃ ἀσδβϑρίβεα ἰπ τηδίϊουβ οἵ νὰ ὈΥ ἴῃς Αγοδαϊδῃ5 
δηὰ Ατὐρίνεβ, δια ἀδβρίβεα ὈγῚ ἴ6 Αομδοδηβ δηὰ 
Αἰβμοηΐδηβ, πονεγί 6] 6585 οἱ ὑμπαὺ ἀἀΥ ἴπΠ6Ὺ Ἰεα ὑΠοὶγ 
4}}165 ἰογινναγα, 8ἃ8 θη Ψ άι0 ΨΟΓΟ- ὑποχοο]]ρᾶ ἰῃ 
ναϊουτγ, δῃα ὑπεγ ποῖ οΟὨΪγ τουϊεα ἴΠςῸ Ατγοδαϊδηβ δἱ 

δρομικά) ΤΕΥ Βο]ἃ ἴῃ ὑπο δρόμος, ΟΥ Γδ06- ΟΟΌΣΒΘ, ὑἢ 6 νντθβυ] 
᾿1808}}Υ ἰῃ ὑΠ:8 ΟΡΘὮ Βρ8096 ἴῃ ἔγοηὖ οὗ ὑΠ9 ὑΓΕΑΒΌΓΥ βίθρβ. 

3. ὦ 4. δὰ βαγνὶνοα ὑπο γϑῦ ἔυυγ ονθηΐβ. 
8 ΤῊο ρτοδῦ δἰΐδν οὗ Ζϑυβ, Ῥγοβϑθ Βδογθ 688 νγχδβ δχρϑοίϑα 

ἴο ρῥεοϊθοῦ {ἢ 6πὶ ἔγοτι δὴν δἰϊδοϊς Ὀγ 6 Ε]Θ8Π8. 
4 ΤΊ ἵπηθῦ ρογυϊοη οἱ ὑΠ6 βδογϑα ργϑοϊηοῦ θογθ ὑμὶ8 ἢδπηθ. 

199 



91 

33 

͵ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

᾿Αρκάδας, τούτοις γὰρ πρῶτον συνέβαλον, καὶ 
εὐθὺς ἐτρέψαντο, καὶ ἐπιβοηθήσαντας δὲ τοὺς 
3 ’ ὃ [4 Ἃ ’ 3 ’ .) Ἁ Ἀργείους δεξάμενοι καὶ τούτων ἐκράτησαν. ἐπεὶ 

’ ’ ᾽ Ἁ ᾿ ΄- 

μέντοι κατεδίωξαν εἰς τὸ μεταξὺ τοῦ βουλευτη- 
ρίονυ καὶ τοῦ τῆς “Ἑστίας ἱεροῦ καὶ τοῦ πρὸς 
ταῦτα προσήκοντος θεάτρου, ἐμάχοντο μὲν οὐδὲν 

ΠΝ ᾿ς 
ἧττον καὶ ἐώθουν πρὸς τὸν βωμόν, ἀπὸ μέντοι 
τῶν στοῶν τε καὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ 

μεγάλου ναοῦ βαλλόμενοι καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ 
- “ Ν -“ 

μαχόμενοι, ἀποθνήσκουσιν ἄλλοι τε τῶν ᾿Ηλείων 
9. -Ε [οὶ ’ Ν ’ καὶ αὐτὸς ᾿ὁ τῶν τριακοσίων ἄρχων Στρατόλας. 

“ ΩΣ 

τούτων δὲ πραχθέντων ἀπεχώρησαν εἰς τὸ αὑτῶν 
στρατόπεδον. οἱ μέντοι ᾿Αρκάδες καὶ οἱ μετ’ 

΄-": ’ ἴον 

αὐτῶν οὕτως ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 
ὥστε οὐδ᾽ ἀνεπαύσαντο τῆς νυκτός, ἐκκόπτοντες 
τὰ διαπεπονημένα σκηνώματα καὶ ἀποσταυ- 

φΖ΄ε φ 4. 5» φ΄᾿ ᾿] Ἁ “ΤἄκὝρἩφ δ ’ 

ροῦντες. οἱ δ᾽ αὖ Ἤλεϊοι ἐπεὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσ- 
Ν ν᾽ ΄ὰ ΄“ ΄ι 

ἐόντες εἶδον καρτερὸν τὸ τεῖχος καὶ ἐπὶ τῶν ναῶν 
, 3 “ 

πολλοὺς ἀναβεβηκότας, ἀπῆλθον εἰς τὸ ἄστυ, 
ἴον “ Ἁ 

τοιοῦτοι γενόμενοι οἵους τὴν ἀρετὴν θεὸς μὲν ἂν 
ἐ ὕἤὕσας δύναιτο καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἀποδεῖξαι, ἄ μπνεύσας δύναιτο κα ἡμέρᾳ ἀποδεῖξαι, ἄν- 

[ο ’ 
θρωποι δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τοὺς μὴ ὄντας 
ἀλκίμους ποιήσειαν. 

᾽ ’ “ φ ΄- 4 “ ξ΄ 

Χρωμένων δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι τῶν ἐν τοῖς 
’ 

᾿Αρκάσιν ἀρχόντων, καὶ ἀπὸ τούτων τοὺς ἐπαρί- 
’ ἊὉΝ ΄»Ὸ“Ν . 

τους τρεφόντων, πρῶτοι Μαντινεῖς ἀπεψηφίσαντο 
Ἁ ΄Ὰ -“" ς “ 7 μὴ χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι. καὶ αὐτοὶ τὸ 
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οηςο---οῦ ἰῦ ννὰβ {686 ψῃοτη {ΠΩΥ Ἂἐποουηϊογεα 864 πο. 
ἢγϑῦ---θαῦ ν ἢ ]Πϑιοοα (δε αἰΐδοῖκ οὗ πε Αὐρῖίνεβ ν ἤδη 
ὙΠῸ οδὴθ ἴο ἐῇξ στϑβοιθ, δηα ψοὴ ἴῃς νἱοΐονν 
ΟΥ̓ΕΥ ὕἤοῖη αἷοο. θη, ἢοννανοῦ, πα δα ρυγϑβυρα 
1Π6 μοῦ ἴο ὑΠ6 βρᾶοα μεΐνδε ἴῃς βεηδίε ἢουβα 
ΔΩ {μὲ τερὶς οὗ Ηεϑίία δπὰ {πῸ ὑμπεαῖγε ψ ῃ ] ἢ 
Δα )οΐπβ ἔῃ6βα θυ] ηρ5, ΑΙ ΠΟ Ρἢ ἴπαΥ ἔουρἢϊ πο [655 
β'οΟΥ δηα Καρῦ ρυβῃϊηρ' {Π|Ὸ Ἐπον ἴονναγὰβ ὑΠε ΑἸ ἴδγ, 
5}1}1, βίπος ἐπε ψεῦα ρε]τεα ἔγουα {Ππ τοοΐβ οὗ {ῃδ 
Ρογίίοοοϑ, ἔΠ6 βεηδίθ ἤοιβθ, δπα [ες σταδὶ τεηρ]ε,} 
Δα νόῦα ὑπαειηβοῖνοβ ἢρηῃςτησ οὐ ἴῃς στοιηα-]ενεὶ, 
βοὴθ. οὔ ἴῃς ΕἸεδὴβ ψεσε ΚΙΠ]εα, διηθοὴρ ὑμεπὶ 
Θιγαῖο]δβ ἢἰτη56}}, ὑπ 6 Ἰοδάογ οὗ ἴπΠ6 ΤΉγεο Ηυπάτγεά. 
Ὑηδη {π|8 Ὠδρρεμδά, ὑπεν τεϊϊγεα ἴο {πεῖς ον 
σαρΡ. Βυΐ ἴῃς Ατοδαϊαπβ δηὰ ἔποβα ψἱἢ ὑμϑῖὰ 
ὙΕΓῈ 50 ἔδαγι] ἴὸγ ἴῃς οοτηΐηρ ἀν ἰπᾶὶὺ ἔμεν αἱὰ 
ποῖ βΒοῃιοἢ 85 ΡῸ ἴο ταβϑῦ αὐτίηρ ἴῃς πἰσῃΐ, μείηρ 
ἐηραρεα ἴῃ ουὐιίηρ ἀονν {Π|6 σαγο αν οοηδίσγαςϊεα 
ἸΙϑοοῖῃβ 2 δῃα "υϊ)αΐηρ ἃ βἰοοκδάβθ. Α5 ἴον ἐπε Ε]θδηβ, 
νγῇοη ἴπεγ τοϊυσηδα οὐ ἴπα ποχὶ ἀδὺ δηα εν ἰῃαὶ 
ἀπε βἴοοϊκδαβ νγὰβ ἃ βίσοηρ οὔθ δῃηᾶ ἔπ ΤΥ ΤΏΘ ΠῚ 
ΠΔα οἰ ρεα ἃΡ οὐ ἰδ δηλ ρ]65, ὑπ τ Παγεν ἴο 
ἀπε ῖγ εἰν, πανίηρ ϑἤονῃ ὑμοιηβοῖνοβ ΒΒ Οἢ ΤΩΘΠ ἷἰπ 
Ροϊηῦ οὗ νδ]ουγ 85 ἃ σοα πὸ ἀοιϊϊῖ σου]α ργοάυςοε ὈΥ̓͂ 
Ηἷ5. ἱπϑρίταϊϊοη ὄν ἴῃ ἃ ἄδυ, ναῦ Πυϊηδη ογεδίῃ γα 8 
οου]ὰ ποὺ τῆᾶκα δνδὴ ἴῃ ἃ ἰοὴρ ἰης ουἱ οὗ ἰῆοβε 
γννῃο ψογα ποὺ νϑ] δῦ. 

Νον ψν 116 ὑῃς6 Ἰοδάδιβ οὗ [6 Αγοδάϊϑηβ γα Ὲ 898 5.6, 
υϑδίηρ ἴῃς 5δογθα ὑγδαβαγοβ," ἀπα ὑμεγεΐγοιω τηδὶ ἴαίη- 
ἱὴρ ἴῃς Ἐραν, {πΠῸ6 Μαπίϊποδηβ ννεγα ἴῃς ἤγβὶ ἴο 
Ρ885 ἃ νοῖς ποὺ ἴο τηᾶκα 86 οὗ {πε βδογεα ὑγθαβγαβ. 
ΕοΥ ὑπεοιωβοῖνθβ, ὑπο γ οοἸ]εοῖεα ἰπ ἐπεῖνγ ἐϊΐγ {πε 

1 Οἱ Ζεδυε. 
2 Βυ1]ὺ ὈΥ τογομϑηΐβ οὐ ἔοῦ ὉΠ 9 ΒΠ6] 6 δῃἃ σον θῃΐθηο06 οὗ 

νἰΒ᾽ ὕΟΥΒ, 8,6. οὗ ΟἸγπρΐδ. 
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ΟΧΕΝΟΡΗΟΝ 
: ᾿Ὶ [4 Κι 

γιγνόμενον μέρος εἰς τοὺς ἐπαρίτους ἐκ τῆς πό- 
“ ΩΣ λεως ἐκπορίσαντες ἀπέπεμψαν τοῖς ἄρχουσιν. οἱ 

δὲ ἄρχοντες: φάσκοντες αὐτοὺς λυμαίνεσθαι τὸ 
’ ἴω 

᾿Αρκαδικόν, ἀνεκαλοῦντο εἰς τοὺς μυρίρφυς τοὺς 
προστάτας αὐτῶν" καὶ ἐπεὶ οὐχ ὑπήκονον, κατεδί- 

ἰο Ἁ ’ κασαν αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐπαρίτους ἔπεμπον ὡς 
ή ἄξοντας τοὺς κατακεκριμένους. οἱ μὲν οὖν Μαν- 

δι Ἁ τινεῖς κλείσαντες τὰς πύλας οὐκ ἐδέχοντο αὐτοὺς 
" ἢ ᾿ ὅτις τς , ᾿ ἊΨ ᾿ εἴσω. ἐκ δὲ τούτου τάχα δὴ καὶ ἄλλοι τινὲς 

΄-“" ’ ν ζω ΄“ 

ἔλεγον ἐν τοῖς μυρίοις ὡς οὐ χρὴ τοῖς ἱεροῖς χρή- 
μασι χρῆσθαι οὐδὲ καταλιπεῖν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον 

΄- “ Ἴ Ν 

τοῖς παισὶν ἔγκλημα τοῦτο πρὸς τοὺς θεούς. ὡς 
»Ὁ “ 7ὔ ΄Ὰ ΄- 

δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ ἀπέδοξε μηκέτι χρῆσθαι τοῖς 
ἱεροῖς χρήμασι, ταχὺ δὴ οἱ μὲν οὐκ ἂν δννάμενοι 

΄ [οἱ ’ 

ἄνευ μισθοῦ τῶν ἐπαρίτων εἶναι διεχέοντο, οἱ δὲ 
δυνάμενοι παρακελευσάμενοι αὑτοῖς καθίσταντο 

᾽ “ , 3 

εἰς τοὺς ἐπαρίτους, ὅπως μὴ αὐτοὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις, 
9 »,.,.,39. « 39. δ ’ 4 ’ “ ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἐπὶ σφίσιν εἶεν. γνόντες δὲ τῶν 

“ ἀρχόντων οἱ διακεχειρικότες τὰ ἱερὰ χρήματα 
Φ :] ’ 3 Ὰ ’ 3 ’ 

ὅτι εἰ δώσοιεν εὐθύνας, κινδυνεύσοιεν ἀπολέσθαι, 
, 3 7 Ἁ ᾽ Ἁ 

πέμπουσιν εἰς Θήβας, καὶ διδάσκουσι τοὺς 
2 Ἁ 

Θηβαίους ὡς εἰ μὴ στρατεύσειαν, κινδυνεύσοιεν 
4} 4 7 ’ὔ ν δ Ἁ οἱ ᾿Αρκάδες πάλιν λακωνίσαι. καὶ οἱ μὲν παρε- 

’ ς ’ ς , ’ 

᾿ σκευάζοντο ὡς στρατευσόμενοι" οἱ δὲ τὰ κράτιστα 

τῇ Πελοποννήσῳ βουλευόμενοι ἔπεισαν τὸ κοινὸν 
τῶν ᾿Αρκάδων πέμψαντας πρέσβεις εἰπεῖν τοῖς 
Θηβαίοις μὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν, 
εἰ μή τι καλοῖεν. καὶ ἅμα μὲν ταῦτα πρὸς τοὺς 
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διηουηῦ Ψ]Οἢ ἔς]} ἴο ὑποὶγ 5πᾶσγα ἰονναγαβ ὕΠ6 ρᾶγ- 808 κ.0, 
τηδηΐ οὗ ἴῃς Εραγ τὶ δα βδεπὶ ἰἰ ΟΥ̓ ἴο ἴῃς Ἰεδάδϑ. 
ΤῊΣ Ἰεδάσυβ, πονγανεσ, δϑἱα ὑπαὶ ΠΟΥ ψεῦε ἀοίπρ 
ἤάγτὰ ἴο ἴΠ6 Αγοδαΐίδηῃ ἴδαρις, Δηα βυτητηοπεα ὑμεὶν 
ΓΌ]ετβ θεΐοτε ἴΠ6 Ταη ΤὨουβαηα ; δπα ψῃεδη {δον τε- 
ἔυδεα ἴο Ὠεερα ἴΠ6 βυμητηοηβ, ΠΟΥ Ρϑββεα βεηΐεποα 
ὌΡΟΩ ἔπε δηα βεηΐ {Π6Ὸ6 Εραγὶ οὶ ἴο Ὀτίηρ ἴοβε ψ 0 
Παθ "»εεὴ ἴπὺ8 σοπάσμπιπμεα. ΤἝῈπ {6 Μαηςηθδη5 
Βῃῃυῖ {πεῖν ρσαΐος ἀπμᾶ ψόουἹα ποὺ δάμτ ἴῃς Ερδγιὶ 
νι πη πεῖν νν4}15. Α5 ἃ τοϑυ]ῦ οὐ {Π]15 βοιὴθ οὐ 5 
ΠΠΚενν 58 γα Βοοη βαγίῃσ ἰὴ ἰῃς τηεοϊίηρ οὗ {Π6Ὸ Το 
ΤΠουβαηάᾶ ὑπαὶ ΠΟΥ οὐρῃΐ ποῦ ἴο 586 ἴΠε 5βδογθά 
ὑγθαβϑυγοϑ, ΟΥἩὨ ἴο ἰσανὰ ἴο ὑπεὶγ ἢ] γΘη ΤῸΣ 41] {ἰδ 
Βυς ἢ δὴ οἴξῃηςα ἱπ ἴπς ἐγςβ οὗ ἴῃς ροάβ. ὙΏεΩ, 
ΔΟΘΟΓΟΊΠΡΊΥ, ἃ νοΐ ἢδα ᾿γ6θη ρδββεα ἴῃ {6 Ατοδαΐδῃ 
ἈΒΒΘΙΛΌΪΥ ποῖ ἴο τηϑκα 86 οὗ ὑῃ6 βδογεα ὑγεαϑΌγο5 
ΔΗΥ ἸοΏροΥ, ὕποβα ψῆο οου]ὰ ποῖ ἰ»εϊοὴσς ἴο ὑπ 
Ἐραυὶθϊ νου ΡΥ Θρθθαγ Ὀδρδ ἴο τηδ]ῦ ἄννδΥ, 
γν]]Ὲ ἴποθα πο οοι]ά, ΒρυΓΕα Οο οπδ δῃοίθου 
ἈΠ Ὀερδὴ ἴο δη͵ῸΪ] ὑμειηβεῖνεβ ἴῃ ἴῃς ΕἸραυ τ, ἴῃ 
οΥοΣ παῖ παν τηὶρῃῦ ποῖ μὲ ἰῃ πα ρόνδὺ οὗ ὑπαὶ 
Ροάγν, ἰνυὺ ταῖμεν ἴπΠδὺ ἰδ τηϊρ]ῦ ΡῈ ἴῃ ἐπεῖγ ροόννογ. 
ΤΏδπ δυςῇ οὗ ὑπὸ Ατγοδάϊδη ἰεδάθυβ 85 δα ἢδπάϊθά 
ὑΠ6 βδογεᾶ ὑγδδβυγαβ, τοδὶ] ζίησ ὑπαῖ, 1 πον δα ἴο 
ΤΕΠΟΕΓ 8 δοοουηῖ, ἰΠ6Υ που] "6 ἴῃ ἀἄδηῆρεῦ οὗ μεΐῃρ 
Ρυΐϊ ἴο ἀδαίῃ, βεπὶ ἴο ΤΠ ΘΡα65. πα ἐχρ]αϊπθα ἴο {μὲ 
ὙΠΕΡ Δἢ5 ὑπαὶ 1 πεν αἰαὰ ποὺ ἰδκα {ΠῸ ἢε]α, {116 
Ατοδαίδηβ νου]ᾶ ν"»͵]ὰ ΠἸΚΕΙΥ ἴο ργὸ ονεσ ἴο {Πς [,4.6- 
ἀδοιηοηΐδηβ ἃραίηθ, Τὴ ΤΊ ΕΔ ἢ 5 δοσογα ΠΡ ΡΓα- 
Ραγεά ἴο ἴδακε ὑπ. πε] ; ναΐ ὕποβϑ6ὲ ψῆο βουρ]ῦ {πε 
μεϑῖ ἱπίεγεϑῖβ οὗ Ρε]οροππδβιιβ ροιβυδαεα {ΠπΠῸ ρα πα γα] 
ἈΞΒΘΙΌΪΥ οὗ ἰΠ6 Ατοδαΐδη8 ἴο 5684 δι δββδάουβ δηᾶ 
.6}1 (η6 ΤΙ δπ5 ποῖ ἴο σοπλδ ὉΠ ΕΓ ἃττὴβ ἴο Αγοδάϊὰ 
ὉΠ]655 ὕΠ6Ὺ βεηΐ [Πθη} ἃ Βυτοη58. Απα ψ]}}] 6 ἐππ αν 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Θηβαίους ἔλεγον, ἅμα δὲ ἐλογίζοντο ὅ ὅτι πολέμου 
οὐδὲν δέοιντο. τοῦ τε γὰρ ἱεροῦ τοῦ Διὸς προ- 
εστάναι οὐδὲν προσδεῖσθαι ἐνόμιξον, ἀλλ᾽ ἀπο- 
διδόντες ἂν καὶ δικαιότερα καὶ ὁσιώτερα ποιεῖν, 
καὶ τῷ θεῷ οἴεσθαι , μᾶλλον ἂν οὕτω χαρίξεσθαι. 
βουλομένων δὲ ταῦτα καὶ τῶν ᾿Ηλείων, ἔδοξεν 
ἀμφοτέροις εἰρήνην ποιήσασθαι: καὶ ἐγένοντο 
σπονδαί. . 

Γενομένων δὲ τῶν ὅρκων, καὶ ὀμοσάντων τῶν 
τε ἄλλων ἁπάντων καὶ Τεγεατῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ 
Θηβαίου, ὃ ὃς ἐτύγχανεν ἐν Τ εγέᾳ ἔχων τριακοσί- 
ους ὁπλίτας τῶν “Βοιωτῶν, οἱ μὲν ἄλλοι ᾿Αρκάδες 
ἐν τῇ Τεγέᾳ αὐτοῦ ἐπικαταμείναντες ἐδειπνο- 
ποιοῦντό τε καὶ ηὐθυμοῦντο καὶ σπονδὰς καὶ 
παιᾶνας ὡς εἰρήνης “γεγενημένης ἐποιοῦντο, ὁ δὲ 
Θηβαῖος καὶ τῶν ἀρχόντων οἱ φοβούμενοι τὰς 
εὐθύνας σύν τε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοῖς ὁμογνώμοσι 
τῶν ἐπαρίτων κλείσαντες τὰς πύλας τοῦ τῶν 
Τεγεατῶν τείχους, πέμποντες ἐπὶ τοὺς “σκηνοῦν- 
τας συνελάμβανον τοὺς "βελτίστους. ἅτε δὲ ἐκ 
πασῶν τῶν πόλεων παρόντων ᾿ τῶν ᾿Αρκάδων, καὶ 
πάντων εἰρήνην βουλομένων ἔχειν, πολλοὺς ἔδει 
τοὺς συλλαμβανομένους εἶναι" ὥστε ταχὺ μὲν 
αὐτοῖς τὸ δεσμωτήριον μεστὸν ἦν, ταχὺ δὲ ἡ 
δημοσία οἰκία. ὡς δὲ πολλοὶ οἱ εἰργμένοι ἧσαν, 
πολλοὶ δὲ οἱ κατὰ τοῦ τείχους ἐκπεπηδηκότες, 
ἦσαν δ᾽ οἱ καὶ διὰ τῶν πυλῶν ἀφεῖντο" οὐδεὶς 
γὰρ οὐδενὶ ὠργίξετο, ὅστις μὴ ᾧετο ἀπολεῖσθαι: 
ἀπορῆσαι δὴ μάλιστα ἐποίησε τόν τε “Θηβαῖον 
καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ταῦτα πράττοντας ὅτι Μαν.- 

1 ἐν τῇ Τεγέᾳ Μ85.: 6]. Ὀγδοκεῖβ, ξο]ονίης Οοδοῦ. 
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βδιϊα ἰῃϊ5 ἴο {πε ΤΠερδηβ, δ πε βαηθ ἰἰως παν 808 κα. 
Γεδβοῃδα ὑῃαῦ {ΠδῪ Πδα πο ἀεϑβῖγε ΤῸ σᾶ. Εον {πεν 
6] α πὲ ὑπογ ἢδα πὸ ἀεϑῖγε ἴοσ {πΠῸ ρῥγεβίάεπου οὗ 
ἀπε βῃσίπε οὗ Ζευβ, θυὺ ὑπαῦ {ΠῸΥ ψου]α θὲ δοϊίηρ 
ΤΏΟΙΟ 750} 85 ψ}Ὲ6}] δἃ5 τηοσε στ ρῃϊεουβὶν ἴΓ ὑπ ν μάνα 
ἰς θαοῖκ, δῃὰ [Πδὖ ἴῃ {}}18 γᾶν, ἃ5 [ΠΕ6Υ βιρροβεά, ἔμεν 
νου] ρ]εα8ςε {πὸ χοά "εϊῖϊετ. Νον εἰπος πε Ε]δδὴς 
Αῖ5ο ψεῦα ἀεδβίγουβ οὗ {1}|85 σοῦσβε, ὑοῦ ραγὶϊεβ τε- 
βοἸνϑα ἴο πηᾶκα ρδᾶςε ; δηά ἃ ἰσιισα ννὰ5 σοπο]υᾶδά. 

Αἴοσ {Π|ὸ οδῦῃβ δα ὕδϑὴ ἰδίῃ δῃά, 51:65 41] 
ἴῃε γτεβὶ, πε Ταρεδὴβ πδα ϑνοσ δῃα ἴῃς ΤΠερὰμ 
βονουηο Ὑ ΠΙτη56], ψηο σΠαποςα ἰο μὲ ἴῃ Τεροα ν τ ἢ 
ἴῃτες πυπάγεα Βορ] ΐε5 οὗ {Π᾿ Βοςοιίαπβ, [6 η, ἢ 116 
ὑπὸ ΚΞ οὗ πε Ατοδαϊΐδηβ, 5.}}} σετηδϊπίηρ ὑποτε 
ἴῃ Τεροα, [δας δηα πγὰᾶς τροσγΥ, ρουγεα Ἰἰαἰοπ5 
ΔΠα 58η9 Ὀϑδδὴ5 οὐνεῦ ἴῃς σοποϊυβίοῃ οὗ ρεᾶςς, ἐς 
ΤΒεΡδη πα βυοὴ οὗ ἐπε Αδαάίδη Ἰεδᾶθιβ δβ ψεῖδ 
ἔεαγι} δρουΐ τΠεὶγ δοσουηΐβ, ΔΙΕῚΣ ο]οσίηρ {πε σαῖδβ 
ἴῃ πε νψγ.8}}] οὗ Τερεα ψ ἢ ἴΠ6 ΠΕΡ οὗ ἴῃς Βοεούδη5 
δα {πεῖγ μι ῖϑα 5 διροησ ἴῃς Εραγ τὶ, δεῖ ἴο {πε 
ξεαβίθυβ δηα ργοςεεαδα ἴο 56ε1Ζε [ες ατγβδιοοταϊβι Βαυῖ 
ἸΠΑΒΥΩΔΌΟὮ 845 ἴῃ6 Ατοδαΐδηβ οἵ 4]1] 6 οἰϊϊε5. ψεῦα 
ΡΓεβαηῦ δηα 4}}] οὗ ἴδβειη ψεῦα ἀδβίγουβ οὔ ἤδνίησ 
Ρδδᾶςες, ἔμοβε ψῆο ψεσε δεῖ Ζεα γοΥδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΥ͂ ΤΩΔΗΥ, 
80 ὑπαὶ ὑπ δὶ ὈΥθοη ννᾶ8 βρεβθαιν [}]], πα ἔπε οἷν 
1.4}} ᾿Κοννῖβ6. ὅϑίηςε, πονενου, [ΠΟ ΥῈ ΟΓΘ ΤΩΔΩΥ Ψ}Π0 
δᾶ Ρὕδϑὴ ἱτωρτίβοηεά, δηᾶ τηδὴγ ννο Πα Ἰεαρεα ἄονῃ 
ουϊοίάς {ῃ6 ν4]}1, δΔῃα βοῖηδ 450 ψῆο δα Ὀεσδη ἰ᾿ἰεΐ ουἱ 
τΠτουρὶ ἴῃς ραΐδβ (οὐ πο ὁπ6, 1]655 ἢς Ὄχρβοϊεα ἴο 
"»ε ρμυὺ ἴο ἀεαίῃ,. ἔε] δ ταβοαϊτηθηῦ ἀραϊηδὶ ΔΏΥΟΠ 6 
6156), 1 ννᾶβ ἃ οδιιβα οἵ ἴῃς στοαϊεβϑῦ δι αγγαβθιηθηΐ ἴο 
186 Τα δη ρσονεῦποῦ δηά [οβε ἢ γγετα δοϊϊηρ νν Ὁ} 
Εἷγα ἴῃ {18 τηδύϊοσ ἐμαὶ οὗ ἴῃς Μαῃίϊποδηβ, ν οτὰ 

Δ ρ». ὃ 34. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τινέας, οἣς μάλιστα ἐβούλοντο λαβεῖν, ὀλίγους 
τινὰς πάνυ εἶχον' διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς τὴν πόλιν 
εἶναι σχεδὸν πάντες ῴχοντο οἴκαδε. 

9 νλς- “ 3 [4 Ἁ Ὶ 3 ’ 

Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ τὰ πεπραγμένα ἐπύ- 
θοντο οἱ Μαντινεῖς, εὐθὺς πέμποντες εἴς τε τὰς 

3 ἴω] 

ἄλλας ᾿Αρκαδικὰς πόλεις προηγόρευον ἐν τοῖς 
ὅπλοις εἶναι᾽ καὶ φυλάττειν τὰς παρόδους. καὶ 

3 Ἁ Ἁ ΦΨ 3 ’ νου [4 3 Ἁ αὐτοὶ δὲ οὕτως ἐποίουν, καὶ ἅμα πέμψαντες εἰς τὴν 
Τεγέαν ἀπήτουν ὅσους ἔχοιεν ἄνδρας Μαντινέων" 
καὶ τῶν ἄλλων δὲ ᾿Αρκάδων οὐδένα ἀξιοῦν ἔφασαν 

Ν ’ 3ἢ 3 ω Ἁ ’ Ψ οὔτε δεδέσθαι οὔτε ἀποθνήσκειν πρὸ δίκης. εἶ 
ἃ , 4 “ 3 3 δὲ καί τινες ἐπαιτιῷντο, ἔλεγον ἐπαγγέλλοντες 

ὅτε ἡ τῶν Μαντινέων πόλις ἐγγυῷτο ἧ μὴν παρ- 
ἔξειν εἰς τὸ κοινὸν Ἐῶν ᾿Αρκάδων ὁπόσους τις 
προσκαλοῖτο. ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος, ἠπόρει 

τε ὅ τι χρήσαιτο τῷ πράγματι καὶ ἀφίησι πάν- 
τας τοὺς ἄνδρας. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συγκαλέσας 
τῶν ᾿Αρκάδων ὁπόσοι γε δὴ συνελθεῖν ἠθέλησαν, 
4 κ" ς μ ΄ 9 [οὶ Ἁ Μ) 

ἀπελογεῖτο ὡς ἐξαπατηθείη. ἀκοῦσαι γὰρ ἔφη 
ὡς Λακεδαιμόνιοί τε εἶεν σὺν τοῖς ὅπλοις ἐπὶ τοῖς 
ο, ’ ὌὍ 3 “ Ἁ ’ 
ὁρίοις προδιδόναι τε μέλλοιεν αὐτοῖς τὴν Τεγέαν 
τῶν ᾿Αρκάδων τινές. οἱ δὲ ἀκούσαντες, ἐκεῖνον 
μέν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτε ἐψεύδετο περὶ 

“ τ ’ 
σφῶν, ἀφίεσαν' πέμψαντες δ᾽ εἰς Θήβας πρέσβεις 
κατηγόρουν αὐτοῦ ὡς δεῖν ἀποθανεῖν. τὸν δ᾽ 
᾿Επαμεινώνδαν ἔφασαν, καὶ γὰρ στρατηγῶν τότε 

Ἁ 

ἐτύγχανε, λέγειν ὡς πολὺ ὀρθότερον ποιήσειεν, 
.ν ν Ν 

ὅτε συνελάμβανε τοὺς ἄνδρας ἢ ὅτε ἀφῆκε. Τὸ 
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ΗΕΒΕΓΕΝΙΟΑ, ΜΠ]. τν. 37-4ο 

ΤΠΕΥ πηοϑῦ ννδηϊεα ἴἰο οἀρίυγα, ἔπεγ δὰ Ὀυΐ ἃ ΨΝΕΓΥ 868 5.6. 
ἔεν ; ἔογ "αοἼοάυβα {πΠ6 Ὶν οὐδ ννὰϑ ὩΘᾶΥ ΟΥ̓, δ] πηοβὺ 4]] οἷ 
τε Πδα ρσοῃα Ποιηδ. 

Νον ΠΘΩ αΔΥ σης δηᾶ ὑπΠῸ Μδηςίποδηβ ᾿ἰδαγηθα 
ν δῦ ἢΔα ὑεθὴ ἀοπη6, ΤΟΥ 5ἰτα νυ βεπΐ ἴο ἴῃ 6 
οὗμοῦ Αγοδαΐδη οἰϊ65 δῃα σὰνς ἔπει ψογζὰ ἴο "914 
Ποιβοῖνοβ ὉΠ6ῖΘΓΡ ΔΙΊΏΒ Δπα ἴο ρυδταὰ ἴΠ6 μᾶ5568. 
Τῆς Μαῃίποδηβ ᾿ἰκαν δα [0] ονν θα [15 σουγβε ὑΠειὰ- 
ΒεΕῖνεβ, δῃὰ δὲ ἴῃς βδϑῖὴθ ὑΐηθ, βεηαϊηρ ἴο Τερεᾶ, 
ἀειηδηαθα ὕδοῖκ 4}}] ἴῃς τῇθῃ οὗ Μδηϊίηεα ψῃοιὰ 
ἴπεΥ νγαῦα Ποϊαΐησ ἔπεσα; πα παν 8814 ἐπα ὑΠ6Ὺ 
ἀεδιηδπαςα ἱπ ἴῃς οἀβ6 οὗ ἴῃς οἴπεν Ατοδαάϊδῃβ 4150 
ὑμαῦ πο οπς οὗ ποῖ βου] θὲ Καρὺ 'π Ὀγίβοη ΟΥὕ 
Ρυϊ ἴο ἀφδαῖ νἱϊῆουΐ ἃ ἰγδ]. Απα ἰξ δῆγοπα μὰ 
ΔΗΥ ΟΠαΥροβ ἴο Ὀγΐηρ δραϊηϑῇ ἔπεβθ τηθῃ, {πῈῪ 
ὥϑνε ΔβΒΌΣΔ ΘΟ [Παῦ ἴῃς ΟΥ οἵ Μηζίηεα ρ]εάρεα 
56} ἴῃ νεῦν γα ἴο ῥγοάιος Ὀεΐογα ἴῃς σεῃογαὶ) 
Δ55ΕΙ 0 ]Υ οὗ ἴῃς Αγοδαϊΐϑηβ 411 νου δῆγοπε ταϊρἢϊ 
ΒΌΠΩΤΊΟΙ ἴο γα]. ΤῊς ΤΏΘΡδΠ δοοοταϊησῦ, ου Ποᾶτ- 
ἵἱῃρ {Π|5, νγὰ58 δ ἃ ἴοββ ἴὸ Κπον πον ἢς βῃου]ὰ 
ἄεαὶ νἱἢ τὴ6 τηδίζου, δηα γο]θαβοα 4}]1} ἴῃ6 τηθη. 
ΤΠΘη οα ἴδε ἔο]]ονίης ἀἂν ἢῈ οΔ]]16α τορεῖθεσ ἃ5 
ΤΩΔῺΥ οὗ [Π6 Αγοδαϊΐϊδῃβ ἃ8 οἤοββα ἴο ψαῦον δηα.βδἱα ἴῃ 

᾿Βὶ5 ἀεΐδηοες {Πδὺ Πα δα δϑη ἀδοεϊνεᾶ. Εογ δ δὰ 
ἢοαγά, ἢς 5414, ὑπαὶ ἴῃε6 [,Δοδαδουηοηΐδη5 ΈΓῈ οα {Π6 
θογάθυβ ἈΠῸ Ὶ διτὴ5 8ΔπΠα παὺ βουὴθ οὗ ἴπ6 Ατὐοδαϊδῃ8β 
ΜΕ τα ροὶηρ ἴο ρεῦγταγ Τερδα ἴο ἔπε. ἴὕροῃ Πεδυίηρ᾽ 
1018 ὑΠ6Ὺ δοαιυϊεα ᾿ἶτ, ΑΙ Ποῦ ρσἢ ἴμογ Κπαν ὑπαὶ ῃς 
ψγ)85 βρεδκίηρ δ βεῖγ. δρουῦ ὑπ θη), θὰ ὑπ βεηῦ διὴ- 
Ιυαβϑδάοιβ ἴο Τῇερεβ δῃα Ὀγουρηῃῦ οἤδγρεοβ ἂραϊηδῖ 
Ὠἷπι, βαγίηρ [πΠαὺ ἢ οὐρηῦ ἴο "»κ ρυΐ ἴο ἀδαῖῃ. [{ 
τνγ85 5αἰα, ποννενοσ, {Π|π2ὺ ΕρΑταϊποπαάδ88 (ἔου ἢ6 οπαποεὰ 
ἴο "ὰ σέπογαὶ δὖ {πὴ τἰπη6) υτρεα παῖ ἢ6 δα δοῖςα 
ἔατ τοοτα στρ! ]γ πὶ ἢς 5οἰζεα [ἢ τιθη ἰδ 6 
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γὰρ ἡμῶν δι’ ὑμᾶς εἰς πόλεμον καταστάντων 
“ ) σι 

ὑμᾶς ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης εἰρήνην ποιεῖσθαι 
πῶς οὐκ ἂν δικαίως προδοσίαν τις ὑμῶν τοῦτο 
κατηγοροίη; εὖ δ᾽ ἴστε, ἔφη, ὅτι ἡμεῖς καὶ στρα- 
τευσόμεθα εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν καὶ σὺν τοῖς τὰ 
ἡμέτερα φρονοῦσι πολεμήσομεν. 

Υ. Ὡς δὲ ταῦτα ἀπηγγέλθη πρός τε τὸ κοινὸν 
[οἱ 3 ’ Ἁ ’ 9 ΄ 3 

τῶν ᾿Αρκάδων καὶ κατὰ πόλεις, ἐκ τούτου ἀνε- 
λογίζοντο Μαντινεῖς τε καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αρκάδων 

ς ἣ Α , ς ,ὕ , . 
οἱ κηδόμενοι τῆς Πελοποννήσου, ὡσαύτως δὲ καὶ 
Ἠλεῖοι καὶ ᾿Αχαιοί, ὅτε Θηβαῖοι δῆλοι εἶεν 
βουλόμενοι ὡς ἀσθενεστάτην τὴν Ἰ]ελοπόννησον 
εἶναι, ὅπως ὡς ῥᾷστα αὐτὴν καταδουλώσαιντο. 

Τί γὰρ δὴ πολεμεῖν ἡμᾶς βούλονται ἢ ἵνα ἡμεῖς 
Ἁ 3 “ “Ἢ [οἱ 3 “ 3 3 [4 

μὲν ἀλλήλους κακῶς ποιῶμεν, ἐκείνων δ᾽ ἀμφό- 
’ Ἃ ’ ’ « ΄ὰ [τὰ 3 ’ 

τεροι δεώμεθα; ἢ τί λεγόντων ἡμῶν ὅτι οὐ δεό- 
΄ ΄“ ω φ 

μεθα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι παρασκευάζονται ὡς 
2 ’ 3 ΄ [4 ΔΝ ΄ ἤ 3 [4 

ἐξιόντες; οὐ δῆλον ὡς ἐπὶ τῷ κακόν τι ἐργάζεσθαι 
ἡμᾶς στρατεύειν παρασκευάζονται; ἔπεμπον δὲ 
καὶ ᾿Αθήναξε βοηθεῖν κελεύοντες" ἐπορεύθησαν δὲ 
καὶ εἰς Λακεδαίμονα πρέσβεις ἀπὸ τῶν ἐπαρίτων, 
παρακαλοῦντες Λακεδαιμονίους, εἰ βούλοιντο 

΄ι ’ Ν » ἤ κοινῇ διακωλύειν, ἄν τινες ἴωσι καταδουλωσό- 
μενοι τὴν Πελοπόννησον. ᾿ περὶ μέντοι ἡγεμονίας 
αὐτόθεν διεπράττοντο ὅπως ἐν τῇ ἑαυτῶν ἕκαστοι 
ἡγήσοιντο. 
Ἐν ὅσῳ δὲ ταῦτ᾽ ἐπράττετο, ᾿Επαμεινώνδας 

ἐξήει, Βοιωτοὺς ἔχων πάντας καὶ ὐβοᾶς καὶ 
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ΗΕΙΓΕΝΊΟΑ, Υ11. τν. 40-ν. 4 

Πα τστοϊεαςοα ἐπε. “ον, ἢς δἰ ἴο ἔῆς διιῖνϑ- 3863 κα. 
ΒΔάοτβ, “ἰὐ νγὰδ ΟΝ. ΥΟῸΓ δοοουηΐ ἰππαὶ πὰ επίεγεα 
ΡΟ ΨΜ ΑΓ, ἃπαὰ γοὺ ςσοποϊιάεά ρεὰσε ψιτπουΐϊ ΟὐΓ 
ΔΡΡτονἃ] ; 5ου]ὰ νὰ ποῖ, ἐπεγεΐογο, θὲ )υξιϊ θα ἴῃ 
εἰαγσίησ γοὺ νυ Ὁ} ἴτεδβθοιι ἔογ ὑῃ|5 δοῦ Βυΐ ὃὲ 
γὙ6}} ἀοουγοα, 5414 ἢθ, “ἰῃαῖ ψὰ 95114}} πιᾶκὸ δὴ ὃχ- 
Ρεαϊϊίοι ἴο Ατοδάϊα δηα 5}}4}} νναρὲ ψὰ ἴπ σΟΙΏΡΔΗΥ 
νι ἢ} τΠοσε γγῃο ἢο]α ἴο Οὔ 5146.᾽ 

ν. γμβεη ἔμεβα ἰπίπσε ψεγεὲ γερογίεα ὕδοῖ ἴο {Π|6 362 β. 
ὅθΏΘΓΑΙ Δ5βει]Υ οὗ ἴῃε Ατοδαϊδηβ δα ἴο {δ βενεῦδὶ 
οἰτἰ6 5, ἴῃς Μη τ μθδὴ5 δηά σὺς0}} οὗ ἴῃς οἴμοὺ Ατοδ- 
ἀϊδῃ8 ἃ5. νγεσα σοποειηδα ἔος Ῥεϊοροπηδϑιβ ἱπέεγγεα 
{πεγεΐσγομι, ἃ5 ἀϊά κουῖϑα της ΕἸοδη5 δηᾶ {πὸ 
Αοδδθδηβ, ὑπᾶὺ ἴπς ΤΉ Δ Π5 τηδηὶεϑογ νναηΐεα Ρε]ο- 
Ροπησδιβ ἴο "0ὲ ἃ5 ψεακ ἃ5 ροϑϑῖῦ]α 50 ὑπαῦ ὑΠπδγ 
ταΐρῦ ἃ5 Θαϑγ 88 ροββϑί"]ε τεάυοε ἢ ἴο 5]δνευγυ. 
“ΒῸΓ ΨἘΥ ἱπ δα ννου]α,᾿᾿ ΓΠ6Υ 5414, “αἋο ὑπὸ ν" 5} 
Ὁ5 ἴο τῃ8Κε Ψ ΑΓ ὉΠ|655 ἰἰ ᾿ς ἴῃ οσάεν ἐμπαῦ νγα τῆδυ ἀ0 
Πάττη ἴο ΟΠ6 Δ πο 6 Γ ἃπα σΟη ΒΘ ΘΠ τηδΥὺ Ροἱ}} ἔεε] 
ὑΠ6 πεεὰ οὗ ἔπει ἢ ΟΥ ψἢγ, ψῃδη να 54Υ [αὶ νὰ 
ἅο ποῖ δ ργεβεπὺ πεεᾶ ἔδεπι, ᾶγὰ {ΠῈῪ ργεραγίηρ ἴο 
τηδγοἢ ἔογί ἢ ὃ [5 1 ποῦ οἸεαγ ἰμαῦ ἰὉ 15. ἴῸΓ {π᾿ μυγ- 
Ῥοβε οὗ νοσγκίηρ βοΐὴηθ ἰᾶγῃλ ὍΡΟΙ 5 ὑπαῦ {Π|6 } ἃΓδ 
Ῥγερασίηρ ἴο ἴακε ἴῃς ἢε] 4} ἈΑΑπά {δεν βεμὺ ἴο 
ΑἸΒεπμ5. αἷβο, υἱαἀϊπσ {πὸ Αἰ δ πῖδη8 σοιης ἴο {πεῖν 
αἰα, ψ Β116 ἀπ) άββδάοΥβ ἔγοιη ὑπ 6 ΕἸ ραυ "τ ρος ααεα ἴο 
1,Δοεαδεϑίλοῃ 8ἃ5 Μ6]], ἴο ἱπνί τα ὑΠ6 6]Ρ οὗ {6 [,36.6- 
ἀδειηοῃίδηβ ἰπ οα86 ἔΠεΥ ννδηϊεα ἴο )οἷηῃ 'π οἰιεοκίηρ 
ΔΩΥ ΨΠῸ τηϊρἢῦ σός ἴο δηϑβίανα Ῥεϊορομποβυβ. Α8 
ἴογ πα τηδϊζεν οὗ {πὸ Ἰεδάευϑἰλῖρ, ὑΠῈῪ ἀγυδησεα δὐ 
οὔσας ὑδμαῦ εδοὶὶ ρβορ]α βου! ἢο]α ἰδ ψ }] 6 νυ Ὁ} 
1ζ5 οννῆν ᾿θυυιζογνυ. 

ὙΥΠ]6 {Ππ656 ὑΠπἰηρθ ννοσα θεϊησ ἄοπε. Επυα εἰ τ] 8 
νγὰβ ΟΠ ἰνϊδ ουαὔννια τγ0}} αὖ ὕμ6 ἰνθαιΐ Οἵ' 1] {ΠπῸ 

2 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Θετταλῶν πολλοὺς παρώ τε ᾿Αλεξάνδρου καὶ 
τῶν ἐναντίων αὐτῷ. Φωκεῖς μέντοι οὐκ ἠκολού- 
θουν, λέγοντες ὅτι συνθῆκαι σφίσιν αὐτοῖς ' εἶεν, 

εἴ τις ἐπὶ Θήβας ἴοι, βοηθεῖν, ἐπ᾿ ἄλλους δὲ 
στρατεύειν οὐκ εἶναι ἐν ταῖς συνθήκαις. ὁ μέντοι 
᾿Επαμεινώνδας ἐλογίζετο καὶ ἐν ἸΠελοποννήσῳ 
σφίσιν ὑπάρχειν ᾿Αργείους τε καὶ Μεσσηνίους 
καὶ ᾿Αρκάδων τοὺς τὰ σφέτερα φρονοῦντας. ἦσαν 
δ᾽ οὗτοι Τεγεᾶται καὶ Μεγαλοπολῖται καὶ ᾿Ασεᾶ- 
ται καὶ Παλλαντιεῖς, καὶ εἴ τινες δὴ πόλεις διὰ 
τὸ μικραί τε εἶναι καὶ ἐν μέσαις ταύταις οἰκεῖν 
ἠναγκάζοντο. ἐξῆλθε μὲν δὴ ὁ ᾿Επαμεινώνδας 
διὰ ταχέων" ἐπεὶ“ δὲ ἐγένετο ἐν Νεμέᾳ, ἐνταῦθα 
διέτριβεν, ἐλπίζων τοὺς ᾿Αθηναίους παριόντας 
λήψεσθαι καὶ λογιζόμενος μέγα ἂν τοῦτο γενέσθαι 
τοῖς μὲν σφετέροις συμμάχοις εἰς τὸ ἐπιρρῶσαι 
αὐτούς, τοῖς δὲ ἐναντίοις εἰς τὸ εἰς ἀθυμίαν ἐμ- 
πεσεῖν, ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, πᾶν ἀγαθὸν εἶναι 
Θηβαίοις ὅ τι ἔἐλαττοῖντο ᾿Αθηναῖοι. ἐν δὲ τῇ 
διατριβῇ αὐτοῦ ταύτῃ συνῇσαν πάντες οἱ ὁμο- 
φρονοῦντες εἰς τὴν Μαντίνειαν. ἐπεὶ μέντοι ὁ 
᾿Επαμεινώνδας ἤκουσε τοὺς ᾿Αθηναίους τὸ μὲν 
κατὰ γῆν πορεύεσθαι ἀπεγνωκέναι, κατὰ θάλατ- 
ταν δὲ παρασκευάξεσθαι ὡς διὰ Λακεδαίμονος 

βοηθήσοντας τοῖς ᾿Αρκάσιν, οὕτω δὴ ἀφορμήσας 
᾿ἐκ τῆς Νεμέας ἀφικνεῖται εἰς τὴν Τεγέαν. εὐτυχῆ 
μὲν οὖν οὐκ ἂν ἔγωγε φήσαιμι τὴν στρατηγίαν 
αὐτῷ γενέσθαι: ὅσα μέντοι προνοίας ἔργα καὶ 

1 αὐτοῖς ΜΙ 5.: 6]. Ὀνδοϊκ οί, 
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Βοοοίίδη5, [Π ΕἸ ΡΟΘΔΏ5, δῃα τηδην οὗ ἴῃς ΤἬδ5β8- 862 5.0. 
᾿ἰδῃ5, ψ]ιο σάτα ὑοῖϊι ἔγοιη ΑἸ χαπᾶθυ ἢ δῃα ἔχοι ἢ 5 
οΟρΡροποηΐβ. Τῆς Ρῃοοίδη8, μονενου, ἀθο]  πεα ἴο Ἰοἷπ 
ἴῃς ἐχρεαϊίοῃ, βαγίηρ ὑμαὺ ὑπεὶγ δρυδειμθηῦ ννὰ5 ἴο 
Ἰεπα αἰὰ 'ῃ οδ86 δῆγοπο ψεηΐ ἁρσαϊηϑὺ Γεθ 65, ὰϊ {Πα 
ἴο ἰδκε πε ἢε]α δρδϊῃϑὺ οὐδιβ ννγὰβ ποῦ ἴῃ ἴΠ6 ἀρτεϑε- 

᾿ ηση, Ἐραιηϊπομᾶδβ τγεῆεοϊεα, ἤονένου, ὑπαὶ ἢΪ5 
ῬΘΟρΡΙῈ δά βυρρογΐθυβ ἰῃ Ῥεϊοροπηθϑιβ 4]50---ἰῃς 
Ατρῖνεβ, ὑῃη6 Μεββεηΐδῃβ, ἃη6] 500}} οὗ {6 Αγοδάϊδῃβ 
ἃ5 Π6]4 ἴο τῃεὶν 5:1ε. ΤΠ εβε ψ τα ἴῃς Τερεδηβ, {δε 
Μερ]ορο  ἴδη5, ὑπὸ Αβεδῃβ, {π6 Ρα]]δηϊίδηβ, δηά 
ννδίενον οἰ 65 νογα σοπδίσγαϊ δα ἴο δαορὲ {11:18 σουγ56 
ἴον τς γεδβοὴ {Ππὰΐ ὑπ Ὺ ψγεῦε 51ὴ8}} δῃά βυτγουπαθα 
Ὀγ ἴμθβδε οἴδμειβ. ΕἸ ρδυηϊῃοπαδ8 ΔοσοΥ ΔἸ ΠΡῚΥ ρυ5ῃεα 
ἔογ ἢ ψ Ὁ} βρεεαᾶ ; θυῖϊ ἤδη 116 ἀγγῖνεα δ Νειηθᾶ 
᾿ς ἀεϊαγεα ὑπογ, Πορίηρ ἴο οαἴο ἢ {Π6 Αὐμαπίδῃ8 
ἃ5 ἔῆου ρϑϑ864α ὈΥ, πα δβυϊπγαϊίηρ ὑπαὶ [8 ψου]ά 
μὲ ἃ στεοδαὺ δοῃίθνεπιειῖ, ποῦ ΟὨΪγυ ἴῃ ἐἰ|6 νίενν οὗ 1118 
ὈΘΟΡ᾿Θ᾽ 5 811168, 80 ἃ5 ἴο ἐῃοοῦγασα {Π6πὶ, θυ 4150 ἴῃ 
ὑμᾶὺ οὗὨ ὑΠπεῖνῦ ὀρροπθηΐβ, 80 ἐπδῦ ἔΠῈγ νου] {41} ἰμἴο 
ἀεβροπάθῃον ---ἰη ἃ ψοσγα, ὑπαῦ Ἔνθῦυ 1055 ἴΠ6 Αἰ}6- 
Πἶδη5 βυβεγεαὰ νδαβ ἃ ραΐπ ἴῸγ {πΠῸὶ ΤΊ εθδη8. Απα 
ἀυτγίηρ; {μῖ5 ἀΕἸὰγ οἡ [118 ραγὺ ἃ}1} [ἢοβε ψῇῆο [6] {Π6 
βάση νίενβ32 ψεσα ραϊῃενίηρ ᾿ορεῖμεν δῇ Μδηϊηδδ. 
Βυῖϊ ψ με ΕἸ ρδιηϊῃοπηάα ἤξαγὰ ἐμὰ πὸ ΑΥΠ ΘΠ 5 
Δα σίνεῃ ὉΡ {πὰ ρ]δη οὗ ρῥγοσδεεάϊηρ ὈΥ ἰαπα δηά 
ΓΘ ΡΓΘράσηρ ἴο ΡῸ ὈΥ 86ὰ, ψ ἢ τῆς ᾿πηϊεηϊοῃ οὗ 
δον του ρὶ 1 ,δοοαάδοοη ἴο ἴΠ 6 δἱὰ οὗ {πῸ 
Αγτοδαάϊδπβ, ὑπᾶδὺ ὑπ 656 οἰγοσηγδίϑηοο5 ἢδ δοὺ ἰουίῃ 
ἔγοιῃ Νεηγχδὰ δηά διγίνεα δ Τερθὰ. Νον 1 ῸΣ τὴν 
Ραγΐ οου]Ἱὰ ποῦ 540 [Πᾶὺ ἢϊ5 σαπηρδῖρῃ ῥριόνεα ἔοτίυ- 
δῖε; γεῖ οὗ 411] ροββι}]6 ἀδεβαβ οὗ ἰογεϊ ῃουρσῃξΐ δηᾶ 

Δ ρρ. νι. ἷν. 84 ἢ. 
3.2.6. οὗ πΠοβιι ιν ἴο ΤῊ ΘΌΘΒ. 



Ι0 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τόλμης ἐστίν, οὐδέν μοι δοκεῖ ἁνὴρ ἐλλιπεῖν. 
ἴω δ ΄“ “" 

πρῶτον μὲν γὰρ ἔγωγε ἐπαινῶ αὐτοῦ ὅτι τὸ 
΄ “ ΄ ἴω “ 

στρατόπεδον ἐν τῷ τείχει τῶν Τεγεατῶν ἐποιή- 
" 3.59 3 ’ὔ κ Ἅ 2} Ν 3 σατο, ἔνθ᾽ ἐν ἀσφαλεστέρῳ τε ἦν ἢ εἰ ἔξω ἐστρα- 

» ’ φ' 

τοπεδεύετο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὅ τι 
πράττοιτο. καὶ παρασκευάξεσθαι δέ, εἴ του 
4 ΄“ 9 “ἽἼ΄ ͵ 4 9.3. ἢ ᾽ ἢ ΓῚ κι ΠῚ ἐδεῖτο, ἐν τῇ πόλει ὄντι εὐπορώτερον ἦν. τῶν ὃ 

΄-΄“ὦΣ ς [4] 

ἑτέρων ἔξω στρατοπεδευομένων ἐξῆν ὁρᾶν, εἴτε τι 
ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τε ἡμάρτανον. καὶ μὴν 
οἰόμενος κρείττων τῶν ἀντιπάλων εἶναι, ὁπότε 
ὁρῴη χωρίοις πλεονεκτοῦντας αὐτούς, οὐκ ἐξήγετο 

ς “ἡ -ἢ “ 

ἐπιτίθεσθαι. ὁρῶν δὲ οὔτε πόλιν αὑτῷ προσχω- 
“" “- ’ [4 ροῦσαν οὐδεμίαν τόν τε χρόνον προβαίνοντα, 

ἐνόμισε πρακτέον τι εἶναι. εἰ δὲ μή, ἀντὶ τῆς 
ἰ 2 ’ὔ Ἁ ᾽ ’ ,ὕ 

πρόσθεν εὐκλείας πολλὴν ἀδοξίαν προσεδέχετο. 
4 

ἐπεὶ οὖν κατεμάνθανε περὶ μὲν τὴν Μαντίνειαν 
τοὺς ἀντιπάλους πεφυλαγμένους, μεταπεμπομέ- 

ν 29 ’ ΄ Ἁ 7 Ἁ 

νους δὲ ᾿Αγησίλαόν τε καὶ πάντας τοὺς Λακεδαι- 
’ ῇ ’ 

μονίους, καὶ ἤσθετο ἐξεστρατευμένον τὸν ᾿Αγησί- 
[ 7ὔ 

λαον καὶ ὄντα ἤδη ἐν τῇ Πελλήνῃ, δειπνοποιή- 
σασθαι παραγγείλας ἡγεῖτο τῷ στρατεύματι εὐθὺς 
ἐπὶ Σπάρτην. καὶ εἰ μὴ Κρὴς θεί ὶ μοί Σπάρτην. εἰ μὴ Κρὴς θείᾳ τινὶ μοίρᾳ 

Ἁ 2. ἢ “5 ΄ Ν Ἀ 

προσελθὼν ἐξήγγειλε τῷ ᾿Αγησιλάῳ προσιὸν τὸ 

στράτευμα, ἔλαβεν ἂν τὴν πόλιν ὥσπερ νεοττιὰν 
3) ζω 

παντάπασιν ἔρημον τῶν ἀμυνομένων. ἐπεὶ μέν- 
7 ἴω 2γ ’ Ν᾽ 3 

τοι προπυθόμενος ταῦτα ὁ Αγησίλαος ἔφθη εἰς 
Α ’ 3 [4 ΄ « “ἅμ 

τὴν πόλιν ἀπελθών, διαταξάμενοι οἱ Σπαρτιᾶται 
3 ΄ Ν 7 3 “ 4 [χ4 Ἧ 

ἐφύλαττον, καὶ μάλα ολίγοι ὄντες. οἵ τε γὰρ 
“Ὁ "“" 3 ’ὔ “ 

ἱππεῖς αὐτοῖς πάντες ἐν ᾿Αρκαδίᾳ ἀπῆσαν καὶ 
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αν [Π6 τδῃ 56 618 ἴο 16 ἴο πᾶνε Ἰεῖδ ποῦ ο᾽δ 862 5.ς. 
υπάοπδ. ΤΥ, ἰπ {Π6 ἤγθι ρίαςθ, 1 σοτῃτηεπα [115 
Ρἰ οΠῖηρ 15 σδτὰρ ψ πη {116 ν4}} οὗ Τερεα,  ΠῈΓα 
6 νψ58 ἴῃ ργεδαῖοσ βαΐεϊγ [ἤδη 1ἢ [6 δὰ βεδϑη δη- 
ΟΔΙΩΡ6α ουϊδίας, ἀηα ν ἤθγα ψ ῃαΐενοσ ννᾶβ θεΐηρ ἀοῃ6 
Ὑν 85 ΒΟΥ ΘΠ ΓΟΙΥ οομοοαϊςα ἔγουα {Π6 ἐπεν. Ετ- 
ὑπϑύτηοσα, Ὁ νᾶ5 δ βῖ 6. ἴον ἢίΐτη, ᾿εϊηρ ἴῃ {6 οἰτγ, ἴο 
Ῥτονί ἄς ἢἰμη56 1 ἢ ννηδίενοευ ἢ Ὡϑεαςα. ϑ΄ποα 
1Π6 Θπαηυ, οὐ 6 οὔεῦ Πδηά, ννἃ8 ἐποδιηρεθα ουἷ- 
546, 1Ὁ ννὰβ Ῥοβϑί]Ὲ ἴο 566 ψῃεῦΠ ον ἔΠΘΥ ψεσα ἀοίηρ, 
Εἰπρθ ΤΙΡΉΌΥ ΟΥ Ψψεῦα τρακίηρ᾽ τηϊδῖακοθ. Αρδίῃ, 
ν ἢ11]|6 ἢς Ρε]ενεα ὑμαὺ 6 ψὰβ βίγοηροῦ ἤδη ἢϊβ δἅ- 
νΟ 58 1165, Π6 σου]α πανϑὺ θ6 ἱπαισοα ἴο αἰΐδοῖκ {Ποῖ 
ΠΏ ΘΩ ἢ6 8ἂνν ἐΠαῇ ἔπε γ 614 ὑπ δάνδηϊαρε ἴῃ ροϑὶτἴοη. 
Ἡονενοῦ, ψ ἤδη [ΔῈ ραγοεὶν δα {Πα πὸ οἱ νγᾶ5 σοτηΐηρ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο ]πΔ δπα ἐπαῦ ὑΐπηα νγὰβ ραβϑίηρ ου, 6 ἀεοίά6α 
ὑπαὶ βοηηθ δοίΐοῃ τυϑδὲ ΡῈ ἔδίκθη ; οἰδμεγν βο, ἰῃ ρ]δοα 
οὗ ἢϊ8 ἔοσιμοὺ ἴδηχα, ἢῈ πιαδὺ Ἔχρϑοῦ ἀξερ αἰβρτᾶςα... 
Βεῃ ἢδ βεσδὴθ ἄννᾶῦθ, ὑμογαίογα, ὑπαὶ ἢϊ5. δᾶνου- 
Βα γ165 ἢδΔα ἰβκδὴ ὑρ ἃ 5ἰγτοὴρ ροβίτοη ἴῃ {Πς6 πεῖρἢ- 
ουσῃοοά οὗ Μβηϊίπεα Ὧμ ψεῦα βεπαϊΐησ δέϊεγ 
Αραβα ΔΠ6 411 ὑπ6 1,Δοεαδεηοπίδηβ, ΔΠηα ἸΘΑΓη6Ω, 
ἔαγυ] ον, ὑπαὶ Αραβιϊδυβ Δα τηδο ῃδα ογ}]}} δα ννᾶ5 
ΑΙΤΟΘαΥ δ Ῥθ]]θης, ἢε σάνε ογάειβ ἴο ἰκΐ5 πχθη ἴο ρεῖ 
ὑΠεῖν αἰ ππ δ  δηα ]εα 5 ἀν βἰγαϊσῦ ἀροη ϑρατγῖδ. 
ΑΠα δᾶ ποῖ ἃ Οτεΐδῃ ὈΥ ἃ Κιἰπα οἵ ργονί θη 4) 
σἤδηοθ οοΐὴθ δῃα τερογϊεα ἴο Αρϑϑδὰβ ὑπδὺ της 
ΔΙΊΩΥ ψὰ8 δανδποίησ, 6 ψου]Ἱα πᾶνε οἀριαγαά ἐῃ6 
οἰζγ, 1|κ6 ἃ παϑδὲ δηἰίγοὶν δτηρὶγυ οὗ 115 ἀεἴεηαογθ. Βαϊ 
6 Αροβι]δι5, μανίηρ τεςεϊνεα ψογα οὗ {1115 ἴῃ εἰπησ, 
ΠΔα σοῦ ὕδοὶς ἴο ὑΠ6 οἰΐζγ δῃεδα οὗ ἴῃ Ἔπεωσ, Π6 
ϑραγυδῖδα ροβίεα ἐμοιηβεῖνεβ δ νᾶτίοιιβ ροϊηΐς 8η6 
Κερί συδτά, ΔΙ ΓΠουρ]} {πον ψψ γα Ἔχίγεμλεϊν αν. Εὸγ 
411 [Πςἰν ΒΟΥΒΘΙ ἢ 6 6 ΑΥΥΔΥ ἴῃ Αγοδαΐα δηᾶ ἢ ννῖβα 
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12 

18 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τὸ ξενικὸν καὶ τῶν λόχων δώδεκα ὄντων οἱ 
τρεῖς. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐγένετο ᾿Επαμεινώνδας ἐν τῇ πόλει τῶν 
“ “ Ἁ Ν ν 2 ’ Σπαρτιατῶν, ὅπου μὲν ἔμελλον ἔν τε ἰσοπέδῳ 

“- Ἁ 3 Ν “ἽῚἽ 3 “-“ ’ 

μαχεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληθήσεσθαι, 
3 ᾽ Υ̓͂ 4 δ᾽ Φ δὲ λέ οὐκ εἰσήει ταύτῃ, οὐδ᾽ ὅπου γε μηδὲν πλέον 

φ᾽ “ 3... 9 Α Ψ 

ἔχοντες μαχεῖσθαι τῶν ὀλίγων πολλοὶ ὄντες. 

ἔνθεν δὲ πλεονεκτεῖν ἂν ἐνόμιζε, τοῦτο λαβὼν τὸ 
’; ’ , 3 3 ’ 1 3 Ἁ χωρίον κατέβαινε καὶ οὐκ ἀνέβαινεν' εἰς τὴν 

’ Ἁ ΤΩ 

πόλιν. τὸ γε μὴν ἐντεῦθεν γενόμενον ἔξεστι 
, Ἁ ΄ 3 ΄“ Ν Ἁ ’ὔ ς σι 

μὲν τὸ θεῖον αἰτιᾶσθαι, ἔξεστι δὲ λέγειν ὡς τοῖς 

ἀπονενοημένοις οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη. ἐπεὶ γὰρ 
ς ξ΄ 3 ὃ ἡ δὲ ς Ἁ μι Ψ᾽ Ν 

ἡγεῖτο ᾿Αρχίδαμος οὐδὲ ἑκατὸν ἔχων ἄνδρας, καὶ 
Ἁ Ὁ 230 ἡ Ψ ’ 3 ’ὔ 

διαβὰς ὅπερ ἐδόκει τι ἔχειν κώλυμα ἐπορεύετο 
Ν 4 2 ΔΝ Ἁ 3 ᾽ὔ 2 Ὁ . ς 

πρὸς ὄρθιον ἐπὶ τοὺς ἀντιπάλους, ἐνταῦθα δὴ. οἱ 
πῦρ πνέοντες, οἱ νενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονί- 
ους, οἱ τῷ παντὶ πλείους καὶ προσέτι ὑπερδέξια 

᾽ὔ Ψ 3 δέ Ἁ ὶ Ἁ 3 ’ 

χωρία ἔχοντες, οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν ᾿Αρχί- 
δαμον, ἀλλ᾽ ἐγκλίνουσι. καὶ οἱ μὲν πρῶτοι τῶν 
4 ’ὔ 3 “ 3 “ 3 

Επαμεινώνδου ἀποθνήσκουσιν" ἐπεὶ μέντοι ἀγαλ- 
λό ἢ νίκη ἐδίωξαν οἱ ἔνδοθ : όμενοι τῇ νίκῃ ἐδίωξα νδοθεν πορρωτέρω 

΄Ὰ ΄ΝΝ ΄ ὡς 

τοῦ καιροῦ, οὗτοι αὖ ἀποθνήσκουσι' περιεγέ- 
γραπτο γάρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ τοῦ θείον μέχρι ὅσου 

- ι Ἁ 

νίκη ἐδέδοτο αὐτοῖς. καὶ ὁ μὲν δὴ ᾿Αρχίδαμος 
τροπαῖόν τε ἵστατο ἔνθα ἐπεκράτησε καὶ τοὺς 

[ον ’ 

ἐνταῦθα πεσόντας τῶν πολεμίων ὑποσπόνδους 

Δ καὶ οὐκ ἀνέβαινεν Μ88.: Κ6]. Ὀγδοϊεοίϑ. 
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[ΠΦ ΤΩΘΥΟΘΠΑΙΥ [ΌΓΟΘ δῃα ἴῆγες οὗ [6 αι] ΟΠ 5,1 862 κις. 
ψ ΠΙΟἢ πυτρεγεα ἵνεϊνεα. 
Νον ψ ἤδη ἘΡρδιωϊῃοηδβ ᾿δα δτγϊνεαὰ υἱϑῃΐη [ἢ 6 

οἰγ3 οὗ [Π6 ϑραγίϊαἴδα, 6 αἷά ποῖ εαἰξειωρὶ ἴὸ 
οηΐον δὖ ἴῃς ροϊῃϊ ψῃδτα ἢΪ8. ἴγοορ5 νου] θὲ ΠἱΚεὶγῪ 
ἴο ᾶνα ἴο ἤρῃϊ οἡ ἴῃς στουηά-,ενοὶ δηα μὲ ρεϊϊοά 
ἔγοσα ἴῃς Πουδε-ἴορβ, πο ψἤεγα ΠΥ ψουἹὰ ἤρῃὶ 
ὙΠ πὸ δαἀνδηΐαρα ονοῦ ἴῃ ἔεν, δ πουρῇ ὑπογ 
γΕτο τηῃῦ ; Ρυΐ δἴεν ραϊπίπρ {μ6 ῥργβοῖβε ροβι[ἴοῃ 
ἔγουῃ ψ ῃ]ϊοἢ Πα με]ϊονεα ὑπαὶ ἢ νου α ΘΠ͵ΟΥ δὴ δά- 
νδηΐδρο, Π6 ὑπάδσγζοοκ ἴο ἀδβοεπα (ἰπϑἰεδα οὗ δβδοεηάᾶ- 
ἴῃ) ἱπἴο {Π6 εἰϊγ. ΑΒ ἔογ γαῖ μδρρεπδᾶ {πδγευροη, 
ΟἿΘ ΤῊΔΥῪΥ ΕἸ ΠΟΥ ΠΟΙ {πὲ ἀεἰςγ τγαβροηβῖ]α, Οὐ οὴς 
ΤΉΔΥ 580 [δ΄ ποροὰγ οου]ὰ νη ἀεβρεγαῖεα τηθη. 
ον ψ δ Ατοπίάδηιβ δα 1Π6 ἀάνδηος ψἹἢ ποὶ 80 
ΤΟ 85 ἃ ὨυΠα͵ΤΘα τηθῃ ΔΠΩ͂, αἴτεον ογοββίπρ ἴΠ6 νϑῦῪ 
{πϊηρ ὃ νη ϊοἢ ϑεειμθα ἴο ργεβεηΐ 8η οὐβῦδο]ςα, δυο ῃοα 
Ρ}}1}1 δραϊηδὶ [Π6 δάνεγβθατυ, δὖ ὑμᾶὺ τηοιηθηὶ ἰῃς 
ἤγε- υυεαίμουβ, [Π6 τη Ψ]ο ἢδα ἀεξεαϊεα ἰῃ6 [,866- 
ἀδοιμοῃίδῃβ, Π6 τη ΠΟ ΨΘΥΘ ΔΙ τοροῦῃοΣ ΘΌΡΟΓΙΟΥ 
ἷπ ὨΣΊ ΟΙΒ 8Δπαὰ ΨψεγΘ Οσουργίηρ ΠΙΡΉΟΓ ρστουμᾶ 
βεβίας5, αἰα ποὺ ν ἡ Πδῖαπα {Π6 αἰΐδοῖκ οὗ ἴῃς ἴτοορϑβ 
πον Αγοϊδγηιβ, θα ρανα ψᾶγ. Αμῃᾶ {πΠοβ6 ἱπ τῃς 
νδῃ οὗ Ερραχηϊποη ἀΑ8᾽ ΔΕ ΨΕΓῈ ἰδίῃ, Ὀὰῦ ψ Ώ θη ἢ 6 
ἴτοορ8 ἔσο ψ 1 η ἰΠς οἰΐγ, Ἔχυ]υηρ' ἰῃ ὑΠεὶγ νἱο ἴον, 
Ρυγβυκα "Αγ μοῦ ὑπ8ὴ νγὰβ αὐϊτίηρ, ὑπὸν ἴῃ ὑπεὶγ τη 
ΕΓ 58]4 1]; ἔου, 85 ἰὗ βεϑῖηβ8, πε ᾿ἰπ6 δα ὕδδϑη ἄγαννῃ ὈΥ 
[ἢς ἀεῖῖγ ἱπαϊοαιπρ μον ἔδτ νϊοΐοτυ Πδὰ "αδθη ρστδηϊεα 
τῇδ. Αγοῃιἄδγηυβ δοοοσγαϊ ΡΥ βεὺῦ Ρ ἃ ἱγτορῃγ δἱ 
ἴῃς βροῦ ψΒεγα ἢ δα ψγοῃ {Π6 νἱοἴογγ, δπα σάνε Ὀδοὶς 
ὈΠ6ὺῖΘΡ ἃ ἰτυασα ὑποβε οὗ ἴῃΠ6 ἐπεν ψηο Πα ἔ4]16 

1 ο». ἱν. 20. 
3. 4,6. ἴδο οὐ γιηρ ρογίζοι οὗ ὑπὸ οἰῦγ. βῥαντία μα πο 6}18. 
δ᾽ ὉΠΠου]ῦ ξτουπά, ΔΡΡΑΙΘΩΗΙΪΥ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀπεδίδου. ὁ δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας λογιζόμενος ὅτι 
βοηθήσοιεν οἱ ᾿Αρκάδες εἰς τὴν Λακεδαίμονα, 
ἐκείνοις μὲν οὐκ ἐβούλετο καὶ πᾶσι Λακεδαιμονί- 
οις ὁμοῦ γενομένοις μάχεσθαι, ἄλλως τε καὶ 
ηὐτυχηκόσι, τῶν δὲ ἀποτετυχηκότων" πάλιν δὲ 
πορευθεὶς ὡς ἐδύνατο τάχιστα εἰς" τὴν Τεγέαν 
τοὺς μὲν ὁπλίτας ἀνέπαυσε, τοὺς δ᾽ ἱππέας ἔπεμ- 
ψεν εἰς τὴν Μαντίνειαν, δεηθεὶς αὐτῶν προσ- 
καρτερῆσαι, καὶ διδάσκων ὡς πάντα μὲν εἰκὸς 
ἔξω εἶναι τὰ τῶν Μαντινέων βοσκήματα, πάντας 
δὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλως τε καὶ σίτου συγκο- 
μιδῆς οὔσης. - 

Καὶ οἱ μὲν ᾧχοντο' οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἱππεῖς 
ὁρμηθέντες ἐξ ᾿Ελευσῖνος ἐδειπνοποιήσαντο μὲν 
ἐν ᾿Ισθμῷ, διελθόντες δὲ καὶ τὰς Κλεωνὰς 
ἐτύγχανον προσιόντες εἰς τὴν Μαντίνειαν καὶ 
καταστρατοπεδευσάμενοι. ἐντὸς τείχους ἐν ταῖς 
οἰκίαις. ἐπεὶ δὲ δῆλοι ἦσαν προσελαύνοντες οἱ 
πολέμιοι, ἐδέοντο οἱ Μαντινεῖς τῶν ᾿Αθηναίων 
ἱππέων βοηθῆσαι, εἴ τι δύναιντο' ἔξω γὰρ εἶναι 
καὶ τὰ βοσκήματα πάντα καὶ τοὺς ἐργάτας, 
πολλοὺς δὲ καὶ παῖδας καὶ γεραιτέρους τῶν 
ἐλευθέρων. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι 
ἐκβοηθοῦσιν, ἔτι ὄντες ἀνάριστοι καὶ αὐτοὶ 
καὶ οἱ ἵπποι. ἐνταῦθα δὴ τούνων αὖ τὴν ἀρε- 
τὴν τίς οὐκ ἂν ἀγασθείη; οἱ καὶ πολὺ πλείους 
ὁρῶντες τοὺς πολεμίους, καὶ ἐν Κορίνθῳ δυστυ- 
χήματος γεγενημένου τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν τούτου 
ὑπελογίσαντο, οὐδ᾽ ὅτι καὶ Θηβαίοις καὶ Θεττα- 
λοῖς τοῖς κρατίστοις ἱππεῦσιν εἶναι δοκοῦσιν 
ἔμελλον μάχεσθαι, ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενοι, εἰ παρ- ν 
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ἩΒΙΜΙΕΝΊΟΑ, ὙΠ. ν. τ2-πό 

ἴογα. ραν ποπάδαβ, ου {πὸ οὔμοῦ Πδηά, γεἤεουρ᾽ 8602 5.6. 
ὑπαὶ ὑπ Αγοδαάϊδηβ ννουἹαὰ )ὲ σομηϊηρ ἴο 1,δοραδειηοῃ 
ἴο Ὀγίηρ αἱ, δα πὸ αἀδϑίῖγα ἴο ἤρ]ῦ ἀραϊηβὶ {πεῖ δπᾶ 
ἀραϊηβὺ 4}1 ὑῃ6 1,Δορα δε πη ΟΠ Δ η5 δθαν ἔα Δα σογὴς 
τοσοῦ δν,1 ἜβρθοῖΆ}}} βίηςα ὑΠ6Υ πᾶ τηϑῦ ἢ βασοδβδ, 
Δα ἶβ τθη νυνὶ} αἰσαρῖοσ; 580 ἢ6 τῃϑύοῃοα ὕ8οῖὶς 8ἃ5.. 
ΓΆΡ 85 6 οου]Ἱά ἴο Τερδα, Δπα δ᾽] ον εα ἢ]5 Πορ] 65 
ἴο τεϑδῦ πόνο, αὶ βεηΐ ἢ5 Πουβθιθη οἡ ἴο Μδηίπδδᾶ, 
μερσρίηρ πθὰ ἴο δμάατγα {}}}5. Δα οπ4] οἴἴοτι δηά 
ἜΧρ]αϊπΐπρο ἴο ὑμεῖὰ ὑΠδὺ ργο αὈΥ 411 ἴΠ6 οαἰι]ς οὗ 
τῃὴ6 Μηδ ηθδηβ ψψεῦα ουϊδίαα ἴῃ6 οΟΙΤΥ ἀπα κεν θα 
4}1} ἔῃ ρεορ]ς, ρᾶγ συ αν 8ἃ5 Ὁ 5 ἢαγναϑβῦ {ἰτη6. 

ΤΠοΥ τε βεὺ ον ; ναῦ ῃ6 ΑἰΠαπίδη Πουβαπγεῃ, 
βαϊμηρ ουὐὐ ἤοπὶ Ἐ]ευ 515, Πδἃ ἰδία ἀἰπηδτ δἷ᾽ {116 
Ιϑυ τη 5 δηά, δεν πανίηρ ρᾶβ8εα {πγουρῇ ΟἸδοπδᾶθ 
Α͵50, σμδηοδα- ἴο ΡῈ Δρριοδοῃίηρ Μαῃίμοα οὐ ἴο ὑὲ 
ΔΙΤΕΔΟΥ͂ αυδγίετεα νἸ ΐη [Π6 νν4}} 1ὰ {πΠῸ ἤουβ65. Απα 
γν ἤδη ἴῃς Ἔμειὴν ΕΓ 56 6ὴ τἹαΐηρ τοννατα [6 οεἰΐν, [ῃς 
Μδηιπεδης θεσρεὰ {6 Αὐπδηίδη Πμογβοίλθῃ ἴο Παρ 
{6 ι, 1 1π ΔΠΥ γᾶν παν σου] ; ἴου οὐὐβί4ε [Π6 νν4]] 
γγ6Γ6 4}} ὑποὶν οδῦῦ]α δηθὰ {Π|θ Δ ουγο 5, δηα ΠΠΠἸκανν 156 
ΏΔΗΥ ΟὨΠ] γε δ ηα οἱ ον τθῃ οὗ {Π ἔγες οἰ Ζϑ 8. 
δα ὑπὸ Αἰμεπίλη5 Πεδγα [ἢ}15 ὑΠ6Ὺ 54}}16α ἔογι ἢ ἴο 
16 τϑβοῦθ, δἰ πουρ] ὑπ γ ψ γα 501} νι τοὰδ ὕὈγεακ- 
ἴαβῖ, {ΠΥ ἀπαὰ {Πδῖγ ἤοΥ86 5 ἃ5 ψ 6]. Ηετῖα, αραΐη, Ψ ΠῸ 
νοι ]α ποῦ δαάπιῖτα ὑῃ6 ναϊουγν οὗ {πΠ6 86 τη θη θοῦ ΕῸΥ 
αἰ Ποὺ ρ]. ὑπ ν δὰνν ὑῃᾶὺ 6 σπθΩΥ ψγοῦῈ ΤᾺ ΤΟΤΕ 
ΠΟΙ ΓΟΙῸ 5, 8ηα ΔἸ ΠουρΡἢ ἃ τηϊβδίογϊυαπα ᾿ιδα με 816 
ἴῃς Πογβοιηθη δ (ουϊηΐῃ, ὑπδν ἴοοϊς μῸ δοοοπηΐ οὗ 
{Π|18, ποὺ οὗ ἔπε ἔδοῦ ὑπαὶ ΠῸῪ νγουα δρουΐ ἴο ἔρξμὺ 
ψῖ [ῃ6 ΤὭΘΡΑΠ5 δα ὑπ6 ΤΉ Θβϑα !δη5, νὴ ψνεῖδ 
ἐπουρῦ ἴο 6 ἴῃς μεϑὺ οἵ πογβείθθῃ, Ῥαΐ ταῖμου, 

“ Βεΐηρ δϑδῃδιωβα ἴο "ὰὲ αὖ Παπᾶ δῃᾶ γεῖ τεηᾶθυ πὸ 

τωρ. 810. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἢ Α 4 , ᾿ “ ὟΝ 
οντες μηδὲν ὠφελησειαν τους συμμαχοὺῦὺς, ως 

ι᾿ 

Άᾶ ᾽ὔ Α ’ ᾽ 4 φ Ξ".Ἅ 

εἶδον τάχιστα τοὺς πολεμίους, συνέρραξαν, ἐρῶν- 
τες ἀνασώσασθαι τὴν πατρῴαν δόξαν. καὶ 

’ 

μαχόμενοι αἴτιοι μὲν ἐγένοντο τὰ ἔξω πάντα 
σωθῆναι τοῖς Μαντινεῦσιν, αὐτῶν δ᾽ ἀπέθανοι 
» 2 ’ ν., » ’ Ν “ ἰχὰ ’ 

ἄνδρες ἀγαθοί, καὶ ἀπέκτειναν δὲ δῆλον ὅτι τοιού- 
50» Ἁ “Ψ Α ο 6 , τους: οὐδὲν γὰρ οὕτω βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι 

4 φ 3 3 “ὦ 3 ,ὔ Ἁ Ἁ Ἁ 

εἶχον ᾧ οὐκ ἐξικνοῦντο ἀλλήλων. καὶ τοὺς μὲ:- 

φιλίους νεκροὺς οὐ προήκαντο, τῶν δὲ πολεμίωι 
ἣν οὗς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 
Ὁ δ᾽ αὖ ᾿Επαμεινώνδας, ἐνθυμούμενος ὅτι ὀλί- 

γων μὲν ἡμερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι διὰ τὸ 
ἐξήκειν τῇ στρατείᾳ τὸν χρόνον, εἰ δὲ λείψ ἐξήκειν τῇ στρατείᾳ χρόνον, εἰ δὲ καταλείψοι 

᾽ ΄Ὥ 

ἐρήμους οἷς ἦλθε σύμμαχος, ἐκεῖνοι πολιορκή- 
φ Ἁ [οἷ 3 , » Ἁ 

σοῖντο ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων, αὐτὸς δὲ λελυμα- 

σμένος τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ παντάπασιν ἔσοιτο, ἡττη- 
’ ἈΝ 3 ’ὔ Ἁ σι [ -. 

μένος μὲν ἐν Λακεξαίμονει σὺν πολλῷ ὁπλιτικῷ 
[ὦ 3 93 ’ 4 δὲ 3 ΜμΜ [4 6 

ὑπ᾽ ὀλίγων, ἡττημένος ἐν Μαντινείᾳ ἵἱππο- 
᾽ ΝΜ δὲ ’ ὃ Ἁ Ἁ 3 Π μαχίᾳ, αἴτιος δὲ γεγενημένος διὰ τὴν εἰς Πελο- 

πόννησον στρατείαν τοῦ συνεστάναι Λακεδαι- 
Ἁ μονίους καὶ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αχαιοὺς καὶ ᾿Ηλείους 

[τέ ’ “ 

καὶ ᾿Αθηναίους: ὥστε οὐκ ἐδόκει αὐτῷ δυνατὸν 
- ᾽ὔ 

εἶναι ἀμαχεὶ παρελθεῖν, λογιζομένῳ ὅτι εἰ μὲν 
Ὁ ’ 

νικῴη, πάντα ταῦτα ἀναλύσοιτο' εἰ δὲ ἀποθάνοι, 
’ ν» 

καλὴν τὴν τελευτὴν ἡγήσατο ἔσεσθαι πειρωμένῳ 
“- ’ “ 

τῇ πατρίδι ἀρχὴν Πελοποννήσου καταλιπεῖν. τὸ 
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ΗΕ ΈΕΝΊΟΑ, ΜΠ. ν. τ6-τὸ 

βαγνίος ἴο {πεῖν 411165, Ἰυδῖ 858 500 88 ἴπεῪ δἂν ὑῃ! 5 862 5ο. 
ΘΠΘΙΩΥ͂ ἴΠ6Ὺ ΟΥ̓ΑΒΠΘα] ΡΟ ὑπδηι, δαροΥΥ ἀεβίγίηρ ἴο 
νι δος ὑΠ 61 ἀποδβίσαὶ γεραΐε. Απα Ὀγ εηραρίηρ ἴῃ 
τς θαῖ!]6 {Π6γ αἰὰ ἱπᾶάεεα ρῥγονς πε τηεδῃ5 οἵ βανίπρ 
ἴοῦ ἴῃς Μαῃἰποδηβ δνουυ τ ῃϊηρ ὑΠᾶΐ ννὰ5 ουΐδία ας {πΠῸ 
ψν4}}, θὰ {ποτὰ 611] ὕγανε τῆθῃ διημοηρ ἴἤδι ; δηά 
1Ποβ86 4180 ὑνῆοϊω ὑῃου 8ανν ὑγεῦα τ Δ ΓΒ. Υ οὗ ἃ ἴΚὰ 
βοχῖ ; [ῸΥ ποῖ Π 6 5146 ἢδα ΔΩΥ εᾶροη 80 δῃογί ἐμαὶ 
ἴπ6Υ αἰά ποῦ τεδοὴ οὴς δηοῦπεῦ ὑπογεν ἢ. Απᾶ {ΠῸ 
ΑὐΒεπΐδη8 α]ἃ ποῖ αραπάοῃ ὑπεὶν ον 684, ἀηα πεν 
ξϑνε ὈΔΟ6Κ βοιὴξ οὗ [6 Ἐπ ιν 5 ὉΠ6ῸῚ ἃ ἔταοα. 

Α5 ἴονῦ Εργηϊποηαδβ, οὐ {πα οἴοσ ἢδηά, ἤδη μὲ 
ςοηδίαογοα ἐμαὶ ψ  ϊη ἃ ἔενν ἀδγϑ 1 νου] θὲ πεορο- 
ΒΆΤΥ [ῸΓ Ὠἷπη ἴο ἀερατῖ, "εοδυβε ὑπὸ ἔπιε ἤχεα 1 ἴον 
1Π6 οδτηρδίρηῃ δα δχρίγεα, δηα {Παὰὺ 1 ἢ6 5ῃου]α 
Ιεανα Ὀδμϊπα πἴτῃ υὑπρτοϊεοϊεα ἰῃ6 ρθορὶα ἴο νοι 
ἢς δα οογηδ 88 δὴ 8}}Υ, ὑπδὲῪ ψουἹὰ "»ὲ βεβίερεα Ὀγ 
ἐμοῖς δάνογθασίθβ, ψ 6 ἢδ 561 ψου]Ἱᾶ ἢᾶνα 
οορ  εἴεὶν ᾿αγηϑῃ θα 5 ον τεραυϊϑίϊοι,---οῦ ἢ 
ἃ ἰαγρε ἔοτος οἵ Βορὶ ἴα ἢ6 πδὰ ὑεεπ αεἴεαϊεα δἱ 
1Δοβαβδοιηοη ὈΥ ἃ ἔδν, δηᾶ ἀεΐεδίεα ᾿ἰκον δε ἴῃ ἃ 
σΆΨΑΙΡῪ ᾿αῖ!]ε δ Μδῃηζίπεα, δπα ἐπγουρἢ Πΐ5. ἜΧρΕΩΙ- 
οη ἴο Ῥε]οροπηδϑὰβ δα τηδᾶς ἢ πη56 1 πε οδιδα 
οὗ {με υπίοῃ οὗ {δε 1, Δοοαδοιηοηΐδηβ, {6 Ατοδαίδῃβ, 
ἴῃς Αςἤδοδηβ, ὑπ 6 Ἐ]δθαη5, δηᾶὰ πΠῸ Αὐἰπεηΐβδη5,---ἢς 
ὑπουρῦ ἔοσ ἴῃδβε σεδβοῃβ ὑπαὶ Ὁ νὰ8 ποῦ ροββίθ]ς 
ἴον ἷπι ἴο Ρρ488 ὈΥ {6 δμεῖων ψὶπουΐῦ ἃ θα 16, β'ησα 
ἢδ γοδβδοηρᾶ ἐμαὶ ἰἦ ἢς ψοῦα νἱοϊογίουβ, ἢς ψου]Ἱᾶ 
μδὶς 6 ἊΡ ἔογ 4}} {1656 {πίηρβ, 116 ᾿ἢ ἢδ ὑγασα 5]αΐῃ, 
ἢς ἀξειηδᾶ ὑπαὶ βυοἢ δὴ ἐπᾶ νου μὲ Ὠοπουγαῦ]ε 
ἴου οἷς ψγῇο νγδβ οὑγίνίπρ ἴο Ἰεᾶνε ἴο 815 δ᾽ μθυϊδπᾶ 
ἀοχαϊπίοη οὐ ῦ Ρεϊορομπθβυβ. Νονν ὕπΠ6 ἔδοϊ ὑπαὶ 

: ἜΡΡΡΤΈΗΙΥ͂ οἶμον ὉΥ ὕδο Τμθῦδῃ μονεγηπηθηῦ οΥ ὈΥ͂ 
δειθοιηθηῦ τὺ ὉΠ: 41]168. ; 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

μὲν οὖν αὐτὸν τοιαῦτα διανοεῖσθαι οὐ πάνυ μοι 
δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι: φιλοτίμων γὰρ ἀνδρῶν 
τὰ τοιαῦτα διανοήματα: τὸ μέντοι τὸ στράτευμα 
παρεσκευακέναι ὡς πόνον τε μηδένα ἀποκάμνειν 
μήτε νυκτὸς μήτε ἡμέρας, κινδύνου τε μηδενὸς 
ἀφίστασθαι, σπάνιά τε τἀπιτήδεια ἔχοντας ὅμως 
πείθεσθαι ἐθέλειν, ταῦτά μοι δοκεῖ θαυμαστότερα 
εἶναι. καὶ γὰρ ὅτε τὸ τελευταῖον παρήγγειλεν 
αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι ὡς μάχης ἐσομένης, 

προθύμως μὲν ἐλευκοῦντο οἱ ἱππεῖς τὰ κράνη 
κελεύοντος ἐκείνου, ἐπεγράφοντο δὲ καὶ οἱ τῶν 
᾿Αρκάδων ὁπλῖται ῥόπαλα, ὡς Θηβαῖοι ὄντες, 
πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ μαχαίρας καὶ 
ἐλαμπρύνοντο τὰς ἀσπίδας. ἐπεὶ μέντοι οὕτω 
παρεσκευασμένους ἐξήγαγεν, ἄξιον αὖ κατανοῆσαι 
ἃ ἐποίησε. πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ εἰκός, συνε- 
τάττετο. τοῦτο δὲ πράττων σαφηνίζειν ἐδόκει 
ὅτι εἰς μάχην παρεσκευάζετο' ἐπεί γε μὴν ἐτέ- 
τακτο αὐτῷ τὸ στράτευμα ὡς ἐβούλετο, τὴν μὲν 
συντομωτάτην πρὸς τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγε, πρὸς 
δὲ τὰ πρὸς ἑσπέραν ὄρη καὶ ἀντιπέραν τῆς Τεγέας 
ἡγεῖτο’ ὥστε δόξαν παρεῖχε τοῖς πολεμίοις μὴ 
ποιήσεσθαι μάχην ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ γὰρ δὴ 
ὡς πρὸς τῷ ὄρει ἐγένετο, ἐπεὶ ἐξετάθη αὐτῷ ἡ 
φάλαγξ, ὑπὸ τοῖς ὑψηλοῖς ἔθετο τὰ ὅπλα, ὥστε 
εἰκάσθη στρατοπεδευομένῳ. τοῦτο δὲ ποιήσας 
ἔλυσε μὲν τῶν πλείστων πολεμίων τὴν ἐν ταῖς 
ψυχαῖς πρὸς μάχην παρασκευήν, ἔλυσε δὲ τὴν ἐν 
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Ερδιηϊμοπμδβ ἰἡἰτηβεὶ απιίεγϊζαϊ θα βιὰ.) ὑπουρ ἴβ, 362 5.0. 
ΘΘΘΙῺ5 ἴο 1η6 ἴο 6 ἰῃ ΠΟ ννῖϑ6 ΓΘΩΆΓΚΑ00]16,---ογ β οἢ 
ὑμπουρ ὶιῦβ ἂτα παΐαταὶ ἴο δι} τ] ο5 ταθῃ ; Ὀὰΐ {Ππᾶὶ ἢΘ 
δα Ὀτουρ]νῦ 15 ΔΥῚΥ ἴο ΒΓ ἢ ἃ ροϊηὺ {Πᾶὺ {116 ὕγοορ5 
ΒΠπομοα ΠἸῸΠπιὶ Ὧο ἴο]], ψν ϑῦμου ΟΥ̓ πἰρὶῦ οὐ ΌῪ ἅδν, 
ΔΩ 5ῃΓΔΩΝΚ ἔγολ ΠΟ ῥΡε1}], ἀπα ΔἸ Πουρ ἢ ἴΠ6 ρῥτο- 
νἱβϑίοηϑ πεν δά ψεῦα βοδηΐυ, Ψεῦα πονογῦ 6 1688 
ΨΙ]ΠἘὮὴρ ἴο "»ὲ ορεαϊοηξ, [Π15 β6θηβ ἴο πλ6 ἴο "6 το γῈ 
ΓΟΙΔΆΓΚΑ]6. Εον δὖ της ἰΐως δὴ 6 σανα {Π 61 
1η6 Ἰαϑῦ ογάδν ἴο κε σϑϑᾶάυ, βαγίῃρ {Π|8ᾶὺὶ ὑπεγα 
νοι] θὲ ἃ μδῦ]α, ἴπΠῸ Βουβοιθθη δαρουὶν να ποα 
Π6ῖν ΠεΙτηοῖβ αὖ ἢϊθ σοτησηδηα, 6 Πορ] 68 οὗ {πε 
Ατοδαΐϊδηβ ραϊηϊεα οἰ ρ51 ὑροὰ ὑμαεὶγ 51}16145, ἃ5 
ὑπουρσὴ ὑπαν νεσα ΤΏ ΈΡδη5, δμα 4}} δἰῖκα βῃδγρεπεα 
{παν βρεαγβ δηα ἀᾶρρεῦβ 8Π4 θυΓη 5 6α ὑμὶν 5}}16145. 
Βαϊ, δ ἢς δα Ἰδα ἴπϑῖὰ ἔογῦἢ, {118 τηδάδα γεδᾶν, 
1 15. νγοσΐῃ 116. ἀραὶ ἴο ποΐς ψ]ᾶὺ ἢς αἸ4. [ἃ τῃε 
βτϑὺ ρ]δος, δ ννγὰ8 παΐι γα), μ6 [ουτηεα ἔπει ἴῃ Ἰ᾿ΐης οὗ 
μα[116. Αμπαᾶ ΡΥ ἀοίΐῃρ {1}}8 6 βεειλθα ἴο τβᾶκε ἰὖ 
οἸδαν ὑπμαὺ ἢῈ νγᾶβ ργεραγίπρ ἴου δὴ εησασειηδηῦ ; αΐ 
ΜΠ η ̓ΐ8 ΔΥΠῚΥ Πδα δα ἀγάνῃ ὰΡ 885 μΠ6 ψ ϑμεα ἰΐ 
ἴο "δ, δ ἀϊά ποῦ δᾶάνδῃοες Ὀγ {Π6 βῃογίεϑθί γουΐε 
ἰοναγάβ πε δπεηυ, θυῦ ἰεαὰ 6 ψὰὺ ἴονδιᾶβ ἴπῸ 
τηουηΐαῖη8 ψνἰο ἢ 11ὸ ἴο 16 ννοϑῦναγα ἃπα ονοὺ 
ἀραϊπϑῦ 'Τεροδ, 50 ὑΠπΠᾶὺ ἢ6 σάνε ἴῃ 6 δθειαν [Π6 ᾿ργ68- 
βίου ὑΠδῦῷ 6 ννου]α ποὺ οἷπ "αὺ]6 οα ὑπμαῦ ἀᾶγ. ΕῸΥ 
ἃ5 Β0Ο. 8ἃ8 ἢδ δα ατἵτίνεοα δ ἴῃ6 τηουηϊδίη, Δηα Ψ 6 ἢ 
1.158 αὐ] Ἰπὸ δα Ῥδδθη Ἴχιθηάεά ἴο 15 [Ὁ}}] Ἰδηρ!!, 
δ στουῃαθα δγ15 δ {πε ἔοοϊ οὗ ἴῃς Πεϊρ)ῦβ, 50 ὑπ 
ἢς 566,66 Κα οηβ Ψῆο ν»ὰβ δῃοδῃ)ρίησ. Απαᾶ Ὀγ 50 
ἀοίηρ ᾿,Ὲ οδυβεα διχοηρ τηοβῦ οὗ πες Ἔπειν ἃ γεϊαχᾶ- 
ἰΐοι οὗὨἨ {πεῖν τχεηΐδὶ γοδαϊηθβ5 ἔογ Πρ ηρ, δηα |ἶκε- 
ννΐὶδα ἃ γοϊαχαϊοη οὗ ὑΠεὶγ γοδαϊηε88 85 γεραγαβ ὑΠ| 6} 

1 ΠῚ 6 ΤΏΘ 8 ἄἀδνίοθ. 
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κι . Α Σ᾿ Α 

ταῖς συντάξεσιν. ἐπεί γε μὴν παραγαγὼν τοὺς 
’ ’ ᾿ ͵ ἢ 

ἐπὶ κέρως πορευομένους λόχους εἰς μέτωπον ἰσχυ- 
, , ρὸν ἐποιήσατο τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔμβολον, τότε δὴ 

3 “". ’, “ ε ΄-“ { 3 

ἀναλαβεῖν παραγγείλας τὰ ὅπλα ἡγεῖτο" οἱ ὃ 
ἠκολούθουν. οἱ δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον παρὰ δόξαν 

“Ὁ ’ 

ἐπιόντας, οὐδεὶς αὐτῶν ἡσυχίαν ἔχειν ἐδύνατο, 
3 3 ς ἃ Ν 3 δ ’ ς » ’ 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔθεον εἰς τὰς τάξεις, οἱ δὲ παρετάτ- 
[4 Ψ“ 3 ’ ς 4 τοντο, οἱ δὲ ἵππους ἐχαλίνουν, οἱ δὲ θώρακας 

3 ’ ’ Ν ’ - ΄“ ΕῚ 

ἐνεδύοντο, πάντες δὲ πεισομένοις τι μᾶλλον ἢ 

23 ποιήσουσιν ἐῴκεσαν. ὁ δὲ τὸ στράτευμα ἀντί- 
»- ’ 

πρῳρον ὥσπερ τριήρη προσῆγε, νομίξων, ὅποι 
ἐμβαλὼν διακόψειε, διαφθερεῖν ὅλον τὸ τῶν ἐναν- 
τίων στράτευμα. καὶ γὰρ δὴ τῷ μὲν ἰσχυροτάτῳ 
παρεσκευάζετο ἀγωνίζεσθαι, τὸ δὲ ἀσθενέστατον 

’ 2 ’ 320.Ν Ψ ς Ν ϑ ’ 

πόρρω ἀπέστησεν, εἰδὼς ὅτι ἡττηθὲν ἀθυμίαν ἂν 
παράσχοι τοῖς μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ῥώμην δὲ τοῖς πολε- 
μίοις. καὶ μὴν τοὺς ἱππέας οἱ μὲν πολέμιοι ἀντι- 
παρετάξαντο ὥσπερ ὁπλιτῶν φάλαγγα βάθος ἐφ᾽ 
ἃ λ»ν “ ς ὔ « 3.».ὨΟὄ ’ 24 ἕξ καὶ ἔρημον πεζῶν ἁμίππων' ὁ δ᾽ ᾿Επαμεινών- 
δας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ ἔμβολον ἰσχυρὸν ἐποιή- 
σατο, καὶ ἁμίππους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς, 

’ Ἁ με ᾿ 3 Ἁ ’ ΑΥ̓͂ Ἁ 

νομίζων τὸ ἱππικὸν ἐπεὶ διακόψειεν, ὅλον τὸ 
α΄ 3 ᾽ Ἁ ΝΜ ᾽ Ν Α 

ἀντίπαλον νενικηκὼς ἔσεσθαι' μάλα γὰρ χαλεπὸν 
εὑρεῖν τοὺς ἐθελήσοντας μένειν, ἐπειδάν τινας 
φεύγοντας τῶν ἑαυτῶν ὁρῶσι" καὶ ὅπως μὴ ἐπι- 

.Φ 

1 ΤῊ θη ΓΘ ΔΥΠΊΥ, ΠΙΔΥΟΠΙΗΡ 1η ἃ Ἰοῃρ οο]αμηη οὗ ὄνθῃ 
νὴ 0}, νὴ ΡΘΗ πΠομδ8 δῦ {86 ἢθ8ι}, “γἱρσαῦ-δοδα ᾿" ἀροὴ 
τοδορίης 6 ἀθδίγαα μοβι ΐοη, ὕΠ8 ἑογιηΐηρ ἃ ἰοηρ ὈΔ0016-]η6, 
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ΔΙΤΆΥ ἴῸγ υαι]6. [Ι νὰβ ποῖ ὑη}} με δα τηονδα 862 κς. 
Δοὴ» δι σοαϑδῖνα σομρϑηἶε5. ἴο ἴπΠ6 ψἱὶηρ ψηεϊα 6 
γγὰβ8 σἰδϊ οπθα, δηα δα ψῃθο]οα ἤδη ἰπΐο Ἰ|ΐἴπ6, 
15 5 γε σὶΠεοπίηρ πε τὴ855 ἔογτηδίίοη οὗ {ῃϊ5 ννἱηρ, 
1 6 ρσανς ὑπΠ6 οὐδὺ ἴο ἴδϊκθ ὉΡ δ:1ὴὼ5 δηᾶ ἰἸεὰ 
{ῃε δάνδποεξ ; δῃηα ἢ15 ἴγοορβ [Ὁ] ον α. Νον 85 500 
8ἃ8 6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 5807 ἔπ ὉΠεχρθοιεαϊν Δρρτοδοἢίηρ, 
ὯῸ ΟἿΘ ΔΙΩΟΏΡ ὑμεῖὰ νὰβ 40]6 ἴο Κεὲερ αυἱεῖ, "αϊ 
506 θερδὴ τυπηΐηρ ἴο ὑΠεὶν ροβίβ, οὔμεὺβ ἔουτηϊηρ 
ἰηἴο ᾿ἴη6, οὔ οὺβ Ὀυ]α] ηρ ΠοΥβ68, 8δηα οὔμετβ ουὐιείπρ 
οη ὑτααβυ- ρος, ψ ἢ116 411 σγεγα Πκὸ το  ῆΟ νεῖ 
δοουϊ ἴο 5υδν, γαῦθου ὑΠ|8ῃ ἴο ᾿πῆϊοϊ, ἤδη. Μοϑη- 
[116 ΕἸΡαυηϊποηαδβ ἰεα ἔογννδια ἢΐ8 ΔΡΊΩΥ Ῥτον ΟΠ, 
κα ἃ ἰὑγίγειμθ, θ6]1ανίπρ {Π80 1Γ μ6 σου] βίσῖκε ἀμπὰ 
οαῦ ΤΠτουρἢ δηγνετσε, 6 νου] ἀδβῖτου {ἢ δητγα 
ΔΙΓΙΩΥ ΟὗὨ 15 δανογβασίθβ. ΕοΥ ἢ6 ννὰβ ργεραγίηρ ἴο 
δα ἴῃς οοηϊεβὺ ν ἢ) ἴῃς 5ἰτοηροβδὺ ραγὶ οὗἉ ἢΪ5 
ἔογος, δηα ἴῃς νεδκοϑβὺ ρᾶτί ἢς δα εἰαϊοποα ἔλγ ὑδοκ, 
Κηονίηρ ὑπαὶ 1 ἀεξεαϊεα 1Ὁ ννου]α οδιδε ἀϊδοουταρε- 
τἸηεηὺ ἰο ἴῃς ἴγοορβ ψῆο ψεῦα ψι ἢ Ὠΐϊμὰ δηά ρῖνε.. 
σοῦυγασε ἴο [ἢ6 ἐπεωγ. Αραίΐῃ, νν }}1]6 {Π6 ἘΠ ΤΩ Δα 
ἔοσταθα ὑπμπαὶγ Πογβείθῃ [{κὸ ἃ ρῇῃδίδηχ οὗ μορ] 68, 
--οἱὶχ ἀδὲρ δπὰ νἱπουΐ ἱπὑεγιϊηρ]εα ἔοοϊ 501 16Γ5,--- 
Εραχωϊποηαβ οα ἰῃς οὔΠδὺ ἤδπα δα τηδ66 8 βίτοηρ 
σοΟἸ]υμη οὗ ἢ 8 σάναῖτυ, 4150, δῃηα ᾿δὰ πϊηρ] θα ἔοοὶ 
5016 1 6Υ8 διηοηρ ἴπεμη, Ρε]ϊενίησ ὑπαὺ ἤθη δ6 οὐυΐ 
ἘΠγουρἢ ὑπ6 Ἐποιλγγ 5 σάναϊγγ, ἢ6 ψουἹα Πᾶνα 46- 
ἔεαϊεα [ἢ δηὐγα ορροβίῃρ ΔΙΙΩΥ͂ ; ἴοσ Ὁ 15 νευῪ τά 
ἴο πα τηθὴ ψὮο Ψ}}] βἴδπα ἥττῃα ψ ἤθη ὑΠπΠ6Ὺ 566 ΔῺΥ 
οὗ {πεῖν ον 5146 ἴῃ ΗἸσῃῃξ. Αμπα ἰῃ οτάεν ἴο ργενεηΐ 

οὗ Ἔνϑῃ, Ὀπὺ 8β] 1. δῦ, ἀορίι, νι ΕΡρδιϊποηδβ οἡ 86 οἵ νίηρ. 
ἮΘθ νυ ὶϑηθά, Βονγθνοσ, ὕο ἱποῦθαβα ὕΠ6 ἀορίῃ οἵ 818 ψίηρ. Ηθ 
δΟΟΟΓΡΑΪΏΡΙΥ οδυβοα Ββιιοοθββῖνθ σοι δ ηΐθ8, ἔχου ὑδ6 οδηύγο δῃὰ 
ὑὍῃ6 τἱρῃύῦ ψηρ, ἴο “ Ἰοῦῦ ἴδοθ ᾿᾿ δρδὶη 8η4 τῃϑυο ἢ δ᾽οὴρς ὈΘὨΐπα 
[89 11π6 ἴο 6 Ἰοἔ ψῖηρ, ὕὑ88 σΥϑα .}}} ἱπογθαβίηρ ἰὉ8 ἀορίῃι. 
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ἴω » “ 3 νΝ “Ὁ 3 Α ’ ᾽ 

βοηθῶσιν οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου κέρατος 
Α “ 

ἐπὶ τὸ ἐχόμενον, κατέστησεν ἐπὶ γηλόφων τινῶν 
9 [4 3 “  ε-ε ΑἉ( “ ᾽ ’ 

ἐναντίους αὐτοῖς καὶ ἱππέας καὶ ὁπλίτας, φόβον 
’ Ἁ ΄ ’ φ 9 ’ βουλόμενος καὶ τούτοις παρέχειν ὡς, εἰ βοηθή- 

Χ , 
σαιεν, ὄπισθεν οὗτοι ἐπικείσοιντο αὐτοῖς. 

Τὴν μὲν δὴ συμβολὴν οὕτως ἐποιήσατο, καὶ οὐκ 
3 4 [φ] 3 ’ » φ ’ ἐψεύσθη τῆς ἐλπίδος" κρατήσας γὰρ ἢ προσέ- 

Ὁ“ 3 , ’ Ἁ “ ἊΝ ’ 

βαλεν ὅλον ἐποίησε φεύγειν τὸ τῶν ἐναντίων. 
} ,ὔὕ Ν » κα » ς Ἃ 5" “ι΄ »’ ἐπεί γε μὴν ἐκεῖνος ἔπεσεν, οἱ λοιποὶ οὐδὲ τῇ νίκῃ 

“ » ὀρθῶς ἔτι ἐδυνάσθησαν χρήσασθαι, ἀλλὰ φυγού- 
Ἁ “" “" 

σης μὲν αὐτοῖς τῆς ἐναντίας φάλαγγος οὐδένα 
3 “ “ ς “ 0" [οὶ 3 ἴον 

ἀπέκτειναν οἱ ὁπλῖται οὐδὲ προῆλθον ἐκ τοῦ 
’ » ς Ἁ 3 ,7 ’ ν] 

χωρίου ἔνθα ἡ συμβολὴ ἐγένετο. φυγόντων ὃ 

αὐτοῖς καὶ τῶν ἱππέων, ἀπέκτειναν μὲν οὐδ᾽ οἱ 
᾿ ω ’ 97 ς ’ ὕὔΔ᾽ “ἤ [4 ΑΥ̓͂ 

ἱππεῖς διώκοντες οὔτε ἱππέας οὔθ᾽ ὁπλίτας, ὥσπερ 
Α [ἐ ’ ’ Ἁ “" , 

δὲ ἡττημένοι πεφοβημένως διὰ τῶν φευγόντων 
“ ὅ ᾿ Ν [ 

πολεμίων διέπεσον. καὶ μὴν οἱ ἅμιπποι καὶ οἱ 
“- “" ’ὔ 

πελτασταὶ συννενικηκότες τοῖς ἱππεῦσιν ἀφίκοντο 
μὲν ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου, ὡς κρατοῦντες, ἐκεῖ δ᾽ ὑπὸ 

- 3 ’᾽ ς ΄“ 3 “ 2 ’ 

τῶν ᾿Αθηναίων οἱ πλεῖστοι αὐτῶν ἀπέθανον. 
[4 4 

Τούτων δὲ πραχθέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο 
4 

οὗ ἐνόμισαν πάντες ἄνθρωποι ἔσεσθαι. συνελη- 
Ἁ “" ἔχιν 

λυθυίας γὰρ σχεδὸν ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος καὶ 
“ 

ἀντιτεταγμένων, οὐδεὶς ἦν ὅστις οὐκ ῴετο, εἰ 
᾿Ὶ “ Ν 

μάχη ἔσοιτο, τοὺς μὲν κρατήσαντας ἄρξειν, τοὺς 
Ἁ ς ’ Μ “ Ἁ νΝ Ψ 

δὲ κρατηθέντας ὑπηκόους ἔσεσθαι" ὁ δὲ θεὸς οὕ- 

τως ἐποίησεν ὥστε ἀμφότεροι μὲν τροπαῖον ὡς 
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ΗΕ ΓΕΝΊΟΑ, ΝΠ]. ν. 24-ώ6 

ὑπ 6 Αὐμϑηίδηβ οἡ ἐϊε εν σὴν ἴτοὴὶ οομλίηρ ἴο {δια 802 εις 
δά οὗ ἴῃοβε ψῇο ψεγῦε μοβρίρα ποχὶ ἴο πε, Πα 
βία ἀλοπεα οΐῃ Πουβϑιηθη πα ΠοΟρ] 685. ΡΟΠ βοχὴς 
Ὦ11}15 ονοῦ δραϊπϑῦ ἔπ θη, ἀεϑισηρ ἴο ογεαῖθ ἴῃ ὕμθτη 
ἴΠ6 ἴδαν ὑπαὶ 15 ὑπεν ρῥτγοοδεεαεα ἴο ρῖνε δἱά, {6868 
ΌΟΡ5 νου ]ά 1[4}} ἄροι ἔμδθια ἕλοι ὑβῃ πα. 

Τῆυ5, ἴΠθη, μα τηδᾶδ [ηἷ5 αἰΐδοκ, ἃπᾶ ἢ νψβ ποῖ 
ἀϊδαρροϊπιεᾷ οὗ 5 Βορο ; ἔογ Ὦγ σαϊηίπρ {Π|6 τηδϑίθτυ 
αὐ πε ροϊπὺ ψῃετα ἢς βἴγαοϊς, μα οδυβεα ἴῃς δηΐτα 
ΔΙΤΩΥ οἵ [115 δΔανδυβαγεβ ἴο ἤε. θη, πον ενοσ, με 
Πδά Ὠ:τη5 61 4116 πη, [οβα ν ῃοὸ ψνεσε ᾿ε δ ργονϑα ὑπ80}]ς 
ἴο ἴακΚα {111 δανδηΐαρε ὑπεγεδένοσ ἄνθη οὗ {πε νἱοΐογν ; 
θυϊ ΑἸ Ππουρἢ {Π6 ορροϑίηρ ρμδίδηχ ἢ 86 ἢςα ]Ἰνεΐοτε 
με, ὑπεῖν Πορ 65 αἷά ποῖ Κι] ἃ βἰπρὶε πίδῃ Οὐ 
δάνδμοα ὑεγοπα ὑπ 8ροῦ ψῆσθτε {πε Το] βου ἢδά 
ἴΆΚδὴ μἷδοα; δια δἰἐμοαρὶ {ΠῈ ΘΆνΑ] ΣΎ 4150 ῃδὰ Ηεὰ 
μεΐογε ὑπό, ὑπ Ὁ οαναὶτυ ἰπ {κὸ τϑηηοῦ αϊ]α ποὶ 
Ραγθὰς Ἀπα ΚΙ] εἰ Π6Υ Πουβοιηθὴ ΟΥ Ὠορ]ιΐα5, υὶ 
5] ΡΡεα Ῥαοὶς Εἱπηογουβῖν, πὸ θεαΐθη τθπ, ὑμγουρ}} 
πες 1165 οἵ ἴῃς ἡγίηρ δηεαυ. ΕἸ θυτηοῦθ, Ψν 1] 6 
ὑπΠ6 ἱπἰθστηϊηρ]εα ἰοοϊμμθηῃ ἀπα] ἴῃς ροϊϊαβῖβ, ψῇο 
Πδά Ξῃδγεα ἴῃ {Ππ6 νἱοΐοτυ οὗὁἩ ῃΠ6 οάναϊτυ, 41 πλακα 
ὑμὶν ὙΑΥ Εκὸ ν]οΐογβ ἴο ὑπ6 γτερίομ οἵ {6 δῃθιηγ 5 
ἰεῖῦ νίηρ, πιοδὲ οὗ ὑμθπὶ ὐνετε ὑΠπθτα 5141} ὈΥ ὑΠις 
ΑΒΕ 818. 
Ώ δ {656 ὑπίηρα δα [ἀκοὴ ραςα, [ἢ6 ορροβῖῖϊε. 

οὗ νῇῃδῖ 8}1 τηθῃ "ε]ενθα νου] ΒΔΡΡΘη ννᾶ5 ὑγουρῃῦ 
ἴο Ρ8455. ΕῸΥ 5ίπος ψ6]}]- πὶρὴ 4}1 ὑῃ6 Ρβορὶε οὗ ὅτεεςα 
Πδά οοἴης ἰορεῖῃον πα ἔοστηεα ὑμαιηβεῖνεβ 'ῃ ΟρΡροϑβ- 

ἰηρ ᾿ἴη65, {Π6τὰ νψγᾶ5 ΠῸ οὴη6 ψ0 αΪᾶ ποὺ βᾳρροβα {ῃδὶ 
1Ὲ ἃ Ῥαϊῦ]ε νψεσὰ ἔουρ ῦ, {Πο86 ψο ρτονϑα νἱ]ἱοϊοτίοι8 
Ο]α ΡῈ πῸ τυ ]εῖβ ἂπᾶ ἴποβε ψνῆο Ψψεῦα ἀεδἔεαϊθα 
νου]ὰ θὲ {πεῖν βυθ)εοῖβ ἢ υΐ Π6 ἀδι ΕΥ̓ 80 ογάθγεα 
1 τπᾶῦ Ὀο μαγίϊεβ βδεῦ ἃρ ἃ ὑτορὴγ 85 ὑμπουρῇ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

νενικηκότες ἐστήσαντο, τοὺς δὲ ἱσταμένους οὐδέ- 
τέροι ἐκώλνον, νεκροὺς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενι- 
κηκότες ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν, ἀμφότεροι δὲ ὡς 
ἡττημένοι ὑποσπόνδους ἀπελάμβανον, νενικηκέναι 
δὲ φάσκοντες ἑκάτεροι οὔτε χώρᾳ οὔτε πόλει οὔτ᾽ 
ἀρχῇ οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφάνησαν ἢ 
πρὶν τὴν μάχην γενέσθαι' ἀκρισία δὲ καὶ ταραχὴ 
ἔτι πλείων μετὰ τὴν μάχην ἐγένετο ἢ πρόσθεν ἐν 
τῇ Ἑλλάδι. 

Ἐμοὶ μὲν δὴ μέχρι τούτου γραφέσθω: τὰ δὲ 
μετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλῳ μελήσει. 
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ΗΕΠ(ἌΝΙΟΑ, ΥἹ]Ι. ν. 26-2} 

νἱεϊοτίουβ δῃα πεοὶζμεν γε ἴο Ὠἰπάδν ὑποβα ψνῃο δεῖ 862 Βι 
ὑπο ἀρ, ὑπαὶ Ὀοΐῃ σάνε ὕδοῖκ ἴῃς ἀ6δα ὑπάσδὺ ἃ 
ἔτισε 45 ὑμπουρῇ νἱοϊογίοιι5, ἀπ μοῦ ταοεϊνεα ὑ8οκ 
ὑπεὶν ἀθδα ὑπᾶδὺ ἃ ἴτυςσα 45 ὑπουρῇ ἀείεαϊεα, δα 
{μὲ ψἢ1]|ῈῸ δὰοῇ ράᾶγν οἰαϊπιθα ἴο ὕὲ νἱοεϊοτγίουδβ, 
ΠΟΙ ΠΟΥ νγὰ8 ἔουαπα ἴο θὲ δὴν ὑεῖζεσ οἱϊξ, ἃ5. γεραγᾶς 
οἰ Ποὺ δαα τομαὶ θυ οὐ, ΟΥ οἰ, ΟΥ βύαυ, [ῆδῃ 
μείοτε ὑπὸ Ὀαϊ]ε ἴοοκ ρίαςε; "αὺ ὕπθῦθ νψγὰ8. δνδὴ 
ἸΏΟΓ6 οοηΐιδίοη δηα ἀϊδογάθι ἴῃ αὔδθος δεν ὑΠ|6 
ραῖι]ς ὑπδηῃ "εΐοτα. 

Τῆυς ἔα Ὀὲ [Ὁ νυ δη ὈΥ̓ πα ; {με δνθηΐβ δέου 
ἴΠε86 νν]}] ρεῦμαρβ "ὲ ὅδε σοποοῖῃ οὗ δῃοῖπου. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἸῊΕ ΑΝΑΒΑΘΙ ΟΕ ΟΥ̓ΆῦΒ8 





ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾽ Β “παδαρὶδ ἢ 15 ἴῃ βἴουυ οὗ πε ὄχρε- 
αἰὔοηῃ ψοἢ Ογτὰβ πε Ὑουηρον2 Ἰεα ἀραϊηδὶ ἢΐ5 

, ὈΥΦΊΠΟΥ Ασΐδχογχο [ΒΕ Κἰηρ οὗ Ρεγβία, 'ἰῃ ἴΠ 6 ΠορῈ 
ΟΥ̓ ραϊηίηρ ἴον Ὠἰγαβ6} ἴῃς Ῥεογβίδῃ ἰῆτοπα; οὗ {πε 

τεϊγοδὺ ἴο ἴῃς Ευχίπῃς 868, ἴδον {πε ἀδαίῃ οὗ ὕγσγυβ, 

οὗἩ πε “Τε ΤΠπουβαηᾶ" Οτεεκβ ψνμῸ μδα τηδᾶς ρατὶ 
οὗ ἢΐδ ἄγτὰν ; δῃηὰ οὗἉ ὑπεὶν υἱἰτηδΐε γεϊυγη ἴο ννοϑίοσῃ 
Αϑ4 Μίμπονυ. 

Ογτὰθ υπάογΐοοκ ἢϊς 111-[ἀἰεὰ ἐχρααϊίοη ἰῃ 
40] Βιοθ. Βεΐογα ῃαὶ ἐϊθ ἢθ δα ρμ]αγεᾶ ἃ βοιηξδ- 
ννδὶ ρῥτγοιαϊπεπῦ ρᾶγῦ ἰῃ ΟΥεαὶκ Ὠἰδίουγυ. Τονψαγά ἴῃς 
οἰοβα οὗ ἴῃς στοαὶ βἴσιρσρία ἴοὺγ βυργεάδου θεΐνεθῃ 
ΑἸΒΘΏ5 δὰ ϑραγῖδ, ψὶςἢ Ἰαϑιϊεα ἔγοσα 43] ἴο 404 Β.Ο. 
Δα ἰ5 Κποὴ 85 με Ρεϊοροῃῃοδίδη ὅασ, δε 
ϑραγίδηβ ἢδα οοποϊυαθα δηῃ 8]][ἴδποα σὰ ΤΊββδ- 
ΡΒ δσμθβ, Ρεγβίδῃ βαΐῖταρ οἵ [γαΐϊα δηὰ [Ἰοπΐα δηᾶ 

1 Π)6 νϑῦὉ ἀναβαίνειν, {ϊἰ. ““ἴο ρχὸ ὑρ,᾽" ν88β υδ6α οὗ δὴν 
ἸΟΟΓΏΘΥ ἔγοιτι ἢ 508. οοδϑὺ ἴο {6 ΕΙΩΏΘΣ ἰδ ἀ8 οὗἩ [86 1 ΘΥΪΟΥ, 
αὖ ΤΏΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ οὗ ὕπο ἔϑδιηουϑ σουΐθ ἔγοιῃ ὕηθ6 αὐϑοὶκς 

οοδϑῦ οὗ Αβϑῖδ Μίηον ἴο ἴῃ6 Ῥουβίδῃ οδρϊΐδὶ, ϑὅ8ϑαΑ. Ηθηοθ 
Ὅ89 ποὺυῃ ἀνάβασιε--- ““ ΑΏΔΌΔΒΙΒ." [Ιὖ Μ}}} θ6 β6θὴ ὑμδῦ {88 
1016 Ῥτορϑυῖν Ὀθ]οηΒ ΟἿΪΥ ὕο ὕμ6 ἢγβὺῦ ραγῦ οὗ Χϑῃορῇῃοη᾿ Β 
ΒΌΟΥΥ. 

: ὕβυλι!ν 80 (Δ])16ὰ ἴο αἰδυϊηρσυ θη ἶπὶ ἔγοιῃ (ὑγτιιβ {Π6 
Οτοδῦ, ὕΠ6 ἔοιπῆον οὗ ὑπ Ῥαυβίδη ΕἸηρίγο. 
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ΘΟΠ 8 η661-1 - ΟΠ] οὗ 411] πε Ῥευβίδῃ ἴογοθβ οὗ 
νναϑίογη Αβία Μίπουῦ. ᾿ΓΙββαρῃθτηεβ Πορεα ὑμαὺ νι. 
1Π6 ΠΕΙΡ οὗ πε ϑραγίδῃβ πε τηἱρηῦ γεραῖη οοηίτοὶ οὗ 
ἴῃς ατεακ οἰδίεβ οὐ ἴῃς Αϑίαιὶς Ἵοοαδὺ ψ θῇς ἢ δά 
ἔουπ εν ὈΘῈῚ ὑπάοϑν Ῥεγβίδη σὰϊθ, θὰ νοῦα πον 
ἱπουάεδα ἴῃ πε Αἰμδηίδη Επλρίγα ; [6 ϑραγίδηβ, οἢ 
ὑπο ὶν 546, σγαυα ἴο τϑοοῖνα 50}}0516165 ἔγοιω Ὠίτα ἴον {πῈ 

βιρρογΐ οὗ ὑμεὶν ἤεεῖ. Τιββαρἤῇεγηθβ, μοόνενοῦ, ννᾶδ ἃ 
ἀου}}]6-ἀθαῖθν γ πᾶΐαγα ; ἔαγ  πθστηοσε, μὲ 'νὰ5. ρ60- 
βϑιδαεα Ὀγ {πε Αἰμεηΐδη ΑἸοϊθαἄες τπδὺ 1 νναβοΐο 
1 ἱηξεγαβϑὶ οὗ Ῥεγϑία ὑπαὶ πείΐῃεν σταὶς υθε]]Πρεγεηῖ 
5ῃπου]αὰ ὑγυρἢ, Ὀαΐ ὑμδὺ Ροΐῃ 5Βῃου]α Ἔχμαυβξὶ ὑμϑιὰ- 
βεῖνεβ ὈΥ οοπεἰπυεᾶ νατέαγε. Ασοογάϊηρ]γ 6 βοῦῃ. 
Γεαυςοᾶ δηα ἤμπϑ]ν οὐΐ οὔ αἰτορεῦμεν ἴῃς Ξυρυ]αϊοα 
σταιῦβ ΟΥἮ ἸΩΟΠΕΥ ἴο {πε ϑραγτῖδπβ. ὙΠ επ ἐπε Ἰαϊδεσ 
Ρτγοϊεδίεα ἴο με ὕβεη τεϊρηΐηρ Κίηρ οὗ Ῥογϑῖδ, 
Βανι [1., ἀραϊηϑδὺ ὑπ Ὀγθδοῦ οἱ ἔδιν, ὑπ6 Κίηρσ 
σοτη τ βϑοπθα ὕγγυβ, με γουηρον οὗ ἢΪδ5 ὕννο Β0η5, ἃ5 
βαῖγαρ οὗ 1 γαΐα, ατεαῖεν Ῥηγγυρία, δπα Οδρρααοοεῖα, 
ΔΠΑΛῚ τ] αν σογαχηδηᾶσον οὗ 4]1 νεοΐεσῃ Αϑία Μίμποτυ. 
Ἔδυ5 γτὰβ ῥγδοῦ αν βυρενιβεα θα ΤΊββαρἤ θυ 65, γῆ 
ννᾶ8 αἰνεβίθα οὗ [ὶ8 τὰ Αγ δου δηα τεϊαϊη θα 
ΟὨἶΪγ ἴΠ6 6556 ρατὶ---Ἰοηϊᾶ---οὗ ἰδ ΤΌΥΤΊΕΙ βαῖταρΥ. 

Ογγὰβ δηϊεγοα ἅροη ἢΪ5 ἱπιρογίδηὺ οἰἶοα5 ᾿π 407 Β.(., 
θη ἢ νὰ5 ὑυὺ βενθηΐθθῃ γϑδῖβ οὗ σε. Ηε Πδά 
θδοη ἱπδιγυοϊοα ΡΥ θαι ἴο ρῖνε ψΨΠο]6-εαγίθα 
βαρρογῖ ἴο ὑπ6 ϑ'ραγίδῃβ, ψ βοβα ἔογῦιμθϑ βϑοιμθα ἴο 
θὲ {πδη δὖ ὑμεὶν Ἰονγεϑὺ εὉ}». ἴη {Π6Ὸ ρευζοσιηδηος οὗ 

1. Αγπιαβασῖς, 1.1. ὃ, 
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[Π15 ἴ58κ δ δὁπονϑδα ἰγηβθ]  840]6, ζεᾶϊους, δηὰ 

βἰγαϊ χη  ογνατα. Τῆς αἱὰ νψῃϊοῃ 6 γαπάοσγοά ἴο {πε 
Θραγΐδῃβ νγὰϑ σαυ[Α  Π]}Ὺ ἃ ποϑῦ ἱτρογίδηῦ, ρα ρ5 8} 
Ἔ556 ῃ[|4], ἔδοϊου πῃ υγηρσίπρ ἀροιΐ {Π6ῖνγ ὅπ] ὑγϊυσηρῇ 
ον ον {Π6 ΑΥὐΠΕΠΙ8}8. 
ΒΟΥ θϑδΐογε τς σοπο]υδβίοι οὗ {πὸ Ῥεϊορομπιδβῖδι 

γναὺῦ, ἐ.ε. ἴῃ 40 Β.ς., Ογτυβ ννἂβ 4116 αννᾶὰν ἴγοῃι ἢ 8 

Ροβὺ 'π Αϑβία Μίῃπον ἴο "ὲ ργεβϑεπὺ αὖ ὑπ ἀδαιῃ-""»εὰ 
οὗ Πὲς αἴπεν. Βαυΐ ὶς ραγυϊοὶραϊου ἴῃ ὑπ 6 νὰ ῦ 
δὰ ρίνεη Πἴμυ ορροΥγξιπηίΥ ἴο ᾿δασῃ ὑπὸ ἰπτλθηβοὲ 
Βαρουϊ ον οἵ {πε Οτεεκ 5ο]άϊεν ἀπ Οὐθοκ πιοϊμοας 
οἵὗἨ ναγΐίατε ονεὲῦ πε Ῥεγϑίδη 50] 41 πα εγϑίδη 
νναυΐδτε, δηα το δβῦβ] 15} γα] ύϊοης οὐ {]ε μἀ5ῃϊρ 1 ἢ 
ἸΏΔΩΥ Οἰἤσεαῖβ οὗ ἴΠ6 Ῥε]ορομῃδϑίδη ἔογοαϑ ; [γι 6Γ- 
Ώογο, ἴῃς ᾿ογιηϊηδίύίοη οὗ ὑῃ6 νδὺ ἰῃ 404 Β.ς., αἴσον 1 

[86 Ἰαβῖεα τηοόγὰ ἔμϑη ἃ αυδτίεν οὗ ἃ σδεηΐυγυ, το] θαϑθα 
ἔτουῃ τ] ἴϑτγ βουνὶςα ἐμπουβαηαβ οὗ θη Ψνῃ0 Κπανν ΠῸ 
οὔ οδ᾽]έἕηρ ἃπα ἢϑα πο ἀδβίῖγε ἴο ἴὰτη ἴο ροδοείᾳα] 
Ρυγδυϊῖθ. ΤΉ 656 οἰγουμηβίδηςοεβ Ἔχρ] δίῃ ποὺ Ο]Υ ΨΥ 
Ογτυβ ψ]5Πη66, Ρυΐ ον ἢδ ννὰβ 400]6, ἴο ἐπ] δῦ αὐθοκϑ 
ἴον ἴῃ6 ρσγοαῦ δηὐαυρυῖδα ἀροὰ ψ ὩΟἢ πὲ δοοὴ δἔζευ- 
ννᾶγὰβ ΘἸΩΡΑΥΚΟα, υἱς. ἢϊ5 αἰζειαρὺ ἴο ἀεῖμτγομπα ἢὶς 
ὑτούμεν Αγὐΐδχθυχοϑβ. 

ΤΠδ ΟὨΪΥ τϑᾶβοῃ [ῸΣ ὑΠ15 αἰϊειηρῦ ψ ἢ]. ἢ ΧΟπορθοι 
οἴϊετς. ἴῃ {ῃς “παδαρὶδ 5 ννὰβ ἴῃς τοϑεπιθηὶ δηᾶ 
Βυτα!]δύϊοηῃ νος ἢ Ογτὰς [6] ἴῃ σοημδεαῦδηςε οὗ ἢΪβ 
ατγοϑὺ Ὁ Αὐίδχονυχεβ αὖ ἴπθῸὸ ὕω ψ ἤθη {πε Ἰαΐζευ, 
ἀββαμπιίηρ ὑπ 6 τον} μόνε ἅροὴ ἐπε ἀδαῖῃ οὗ Παίς 

1 Απαδαδῖα, 1. 1. ὦ. 2 τ, 1. 4. 
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(408 Β...), νν85 Ἰεὰ Ὀγ ἴῃ 4156 1 δοουβδίίοη οἵ ΤΊββδ- 
ΡΒΘσ65 ἴο με] αν ὑπαὺ Ογτυβ νγὰ5 ρ]οϊῃρ ἀραϊμπϑὺ 
ἢ. γε ᾿Ἰεαγῃ τοι οὔ ΟῚ βουγοαβ ὑπαὶ Ογτὰβ δα 
Ἔδχρεοϊρά ἴο Ρε ἀδβίρηδῖθα ὈΥ [λαγίαβ 85 πεῖν ἴο {πε 
᾿ῃτοηθ, ΡΆΤΕΥ Ῥδοδυβδα 6 νγὰβ ἴῃς ἔανουγίζε 50ὴ οὗ 
186 χαδθη,2 Πα 51}}} ποτα βδοδιιβε ἢ νγᾶβ “ἍῬοσπ ἴῃ 
16 ρυγρὶς,᾽ ὁ.6. αἴτεον ἴῃς δοοαββδίοῃ οὗ 1)δγῖυβ, ἢ 1] 6 
Αγΐαχουχεοβ νὰ ποῖ. ἴῃ ἔδοϊ, 1 νγᾶβ ἴου ργεςίβεϊυ 
Π656 γδᾶβοῃβ ὑμαὺ Χϑυχϑβ, εἰρη γεᾶῦβ θεΐογα, δα 

Ῥεδθὴ οἤόβεη Κίπρ οὗ Ρεγβία ἴο με δχοϊυβίοη οὗ 8ῃ 
οἰάον ὑγοῦῃον. 

ΧοπΟρΡθοη ᾿Μγ85 8Π Ἔγϑ- νἰπ 658 οὗ [6 Ἔδνθηΐβ ψῃϊ ἢ 
ἢς ἀδβουῖθεβ ἰπ ὑπε Απαδαδ. δ δᾶ ᾿Ἰοϊηεα {πε 
εχρεαϊίίοι, “ ποὺ ἃ5 βΈ ΠΟΙ] οὐὁἨ οσἀρίδίη ΟΥ̓ ργίναϊς,᾿ ὃ 
μαῦ ροὶ πα 5ο] οἱ αύοη οὗ ἢ 5 ἔτ επα Ῥγόχεπυβ, ψνηο 
ννᾶ5 οπῈ οὗ ἴῃς Οστεεῖκ ρσοηα γα }5 ̓ἢ ΟΥγυ δ᾽ βοῦνίσα. Αἱ 
τς της Χεπορῇος νγἃ8 ργοΡ]Υ δοααν δὶ 1655 Π 8 
ὑΠἰγῦν γοϑᾶγβ οὗ ρὲ. 1)6ϑρὶΐζε ἢϊ5 οοχηραγδῖνα γουϊῇ, 
δα ἀδβριίε πε ἔλεϊ ὑπαὶ 6 νγὰθ ἂἃῃ ΑἸ ηΐδη ἴῃ 8 
ΔΥΤΩΥ οὗ Ρεϊοροπηδϑβίδηβ," ἢ6 ψψὰ5 ἀδϑυϊπαα ἴο ρ]αγ ὑΠῈ 
Ἰεδαϊηρ ρᾶῦξ ἴθ ὑπε ἔδμηουβ τεϊγοδαὺ οὗ [ἴῃς Τεη 
ὙΤΒουβδηα, ἃ ρᾶγὶ ψῃϊοῇ ἢς ἀαβοῦῖθεβ ψ ἢ δἰμρ]ς 
αἰτεοΐποβ5 δηα υπαεοϊεα χηοαεδὺν. 

ΤΊς {ἰχηα οὗ [δ οοτηροβίμοη οὗἩ ἴῃς “παδαξὶς Ἦδὰ5 
εξ ἃ βυθδ]εοῦ ἴον αἰβρυΐα. [Ὁ οπ Παγαϊγ ΡῈ ἀουρίεα 

1 Τ)ηδΐ ΧΘηΌΡΒοη 80 ὦ στην 10 18 Ἰη8616 ΟἾΘδν ὈΥ 18 186 οἵ 
{6 γον διαβάλλει (1. 1. 8, 566 ὕγΔηΒ]αὐ]ΟΠ). 

5 Απαδαβῖ, 1. 1. 4. ἢ «ἀπαϑαϑδι8, ττι. 1. 4. 
ὁ φρ. τ. '. ὁ δῃὰ [86 γ0]} οὗ ὑπΠ6 αγθϑὶς ζθῆβυαϊβ, 1. 1. . 9-ὶ. 8. 

Οὐγγυβ᾽ ῬγΘνΊΟῚΒ δϑβοοϊδῦϊοηβ, ᾿ὖ νν}}} θ6 γϑπιθιηθογθαᾶ, Πμδ Ὀθθη 
ὙἹΌ ῬΟΙΟΡΟΠ βίη οὨΪν. 

234 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

μαῦ ὑΠ6 παγγαῖϊνα νὰ8 Ὀαϑεαὰ ὑροὴ [}} ποῖδβ ψῃϊο ἢ 
ΧἝθόρθοη τηυβῦ πᾶνε ἴδκεη ἀυγίηρ [Π6 ργόργοβδβ οὗ {π6 
ανθηῖς ἢ] ἢ 1Ὁ σον ῦβ ; δπα 6 παῖαγαὶ ἀβϑαμηρίίοη 
ὑῃδὺ 1ὖ ννου]α πᾶνςῈ θεβθῃ τεἀπςςσα ἴο ἤμπαὶ ἔογιῃ ψ ἢ} 6 
ἴΠε686 Ἔνθηΐβ ψευα 5{1}} ἴγεβῃ ἴῃ πε ὑπουρῃΐβς οὗ {πε 
ὙΥΙΕΥ δα ΠΪ5 ΠΟΙ ΓΥΤΩΘΙ 5 Βυρρογῖθα ὈΥ ᾿ηὕογᾺ] 
Ἔν] άθῃςΕ, υἱξ. οσΠμαγδοζογίβυϊοβ οὗ βίγ]ε νν ῃο]} ἀρρδᾶγ ἴο 
τηδτὶς ὑΠ6 Απαδϑαδὶδ ἃ ὁη6 οἵ ΧΕΠΟΡΠ ΟΠ 5 δα ] δεν νου Κ5. 
Οπ ἴΠπ οὔποῦ ἢδηά, δὴ διιϊονίορταρἢ οι! αἰ τεββίοη ἴῃ 
πὸ ΗΠ ῬοΟΚῚ ννὰ8 ῬγΟΡΔΌΪΥ σοιηροβεα 85 Ἰαῖθ ἃ8 
570 8.6. ; δῃᾶ βεοοῃάϊγ, ἤθη ΧΟΒΟρΒοη 8]]04 65 ἴο 
16 ἐχρεαϊοη οὗ ΟΥὐγὰβ ἴῃ ἃ ραββαρα 3 οὗ ἢϊ5 Πεἰίθηϊοα 
ΜΠΙΘἢ ννᾶ5 ψυϊτύδη ο. 380 Β.ο., 6 γαίδυβ ἢϊβ γεδά δῦ ἔῸυ 

[Ὰ]]6Ὺ ἱπίοσιμδιτοι ἴο ἃ ᾿ἰἰδίουυ οἵ {πΠ6 Ἂχρεαϊ οι ὈΥ 
« Τῃδιηϊδίορομεβ 6 Θγυδουβαη, δι ἱπρ] γἱηρ, 
ΔΡΡαγθπῆ, πὰὺ 8 οὐ “παδαδὶς ψγὰ8 ποῦ δ {δαὶ 
ἄλπιδ ἴῃ εχίβίθηοθ. Α ὑδϑβομα]ε ΨΥ Οὗ γεοοπο πρ 
1Πι656 οσοπῆϊοϊιηνς ἱπάϊοαϊίοηβ μᾶ5 ὕεεὴ ἔουπά ἴῃ {πΠ6 
νίενν ὑπαῦ Χεπορμομ᾿β “παδασὶς ννὰβ τοργεξέθη, ἴἸΏ ΝΕΤῪ 
ΠΟΑΥΪΥ ἰΐ5 ργεβοηῦ ἔΌΓΠῚ, ΒΟΟῊ δεν ἴΠ6 δυῖδπον τοϊαγηθα 
ἴο ὅτϑεςα ἔγοση Αβία ἴῃ 394 Β.6., αὺ ννὰβ ποὺ ρεδίϊἠσά 
Ὁ} ο. 870 Βιο. [Ὁ ἰ5 Ββεϊα ὑμαῦ Χεπορἤοη ΤΥ ψν6]} 
πᾶνε ψβηῃθα ἴο ἄδ]αν απὸ] 8 Ἰαΐεν γεᾶτς πε ρυ]}- 
οαἴϊοπ οὗ ἃ ψοῦκ ἴῃ ψῃΐοῖ ἢς ΠΙβ6}  ἤσυτγεα 50 
ΡΙΟΣΟΙ μΘ μεΪν. 

ΤῊδ τράγο οὗ ἴῃς Ἴδη ἡποηξαδά στεεῖκε ἔπῸΠὶ 
Θαταϊβ ἴο ὑμῃς ραΐεβ οὗ Βαρυίοι, δρὰ ἴπθηος ὕδοῖκ ἴο 
1ῃ6 Οτεοκ οοαδὺ οὗ ὑῃῈ Εὐχίπε 8ὅ68, γα δη Πἰβιογιοδὶ 

᾿ν, 1]. 7-13. 2 γχχχ, 1. 2, 
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ἀνεηὗ οὗ {Π6 ἢγεῦ μρογίδηςεα. Ὠείεαιϊηρ νυ ἢ ΒΟ ΟῚ Ὺ 
8ὴ εἴογὶ Ῥεγβίδῃ ἔογοαβ τϑην [ἰπλθ8 ὑποὶῦ ΠΌΤΟΥ, 
Δα δοσοιρ 9 ϊην ἃ 8δΐε γαΐασ ἀδβρὶϊε 41} {πε 
εἤἴοτνι5 οὗ Αὐΐαχευχεβ ἴο Ὠϊπάδθν ἔπε, ὑΠΕΥ τανϑαὶθα 
ἴο 411 ἤχθὴ {π6 υὐξεῦ νά 655 οὗ {Π6 ἰγησηθηβθ, τλπ6}} 

νδυηϊεά, ἃπα τχὰοἢ ἀτεδάθα Ῥευβίδη Ετωρίγα. -Οτεοὶκ 
δαί δι 86 σΟΙΩΤΔηΔΘΙΒ ΕΓ οὶ δἷον ἴο γεδὰ 
ὑΠε Ἰεβθοῦ. ἴῃ πε νογάβ οὗ ΕἸδηοὶβ Βαςοοῃ 1 : “ ΤΗΪϊὶς 
γουῃρ' ΟΠ αν οὐ ΡΗΠοβορῆεν [Χεμορ ΒΟ], δέ 4}} 
ἴΠ6 οδρίαϊηβ ψογα τηυτθγεα ἴῃ ΡΑ]ΟΥ ὈΥ ὑγδᾶβοῃ, 
οσοπάαςξεα [ἢ686 ἴδῃ ὑπουβαηα ἔοοῦ ὑἐΠγοιρ]} [Π6 Πεαγὶ 
ΟΥ̓ 411} ὑπε Κἰπρ᾽β ἰσῇ σομηΐιῖθβ, ἔγοα Βαργομ ἴο 
Οτγδεοΐα, ἴῃ βαξεϊγ, ἴο Π6 δβϑιοῃβῃτηθηὺ οὗ {πε ννου]Ἱὰ 

δα ὑπ δποουγαροιηδηῦ οὗ ἴῃε Ογδοίδηβ ἴῃ {ἰπὴς 
Βοος οοαϊηρ ἴο τᾶκα ἱμναϑίοη ὑροὰ ἴπε Κίηρε οὗ 
Ῥεγβία, ἃ8 νὰ8 δἰἴϊεγννδιαὰβ ρυγροβεα Ὀγ «4505 {δε 
ΤἬ 6554] 18η, αὐϊειαρίεα ὈγΥ Αρεβι]δυβ ὑπὸ ϑραγίδῃ, ἀπα 
δοῃίενεα Ὀγ ΑἸεχαπᾶοὺ {ΠῈ ΜδἼοδαοηΐδῃ, 4}} ροη {Π6 
στουπα οὗἉ {πε δεῖ οὗ ὑπαῦ γουῃρ᾽ 56 οΪ αν. ἦς 
116 ἐπα τρδγυοῇ οὗ ὑπε Τα ΤὨουξαπα τενϑα]θᾶ ἴο 

1ῃ6 ατεεκϑ ὉΠ6 θά κη6855 οὗ ἴῃς Ρεγβίδῃβ, ΧἜ ΟΡ ΠΟἢ 5 
ἀσοοιηῦ οὗ 1 τανϑα]β ἴο τι τηοϑὺ οἰδαυὶγ ὑπεῈ ἢἤπα 
αυ δ] 1168 οὗ ἔμπεδα Οὐεεκ 50] ευβ οὗ ἐογίαπηε--- ἘΠ οὶν 
οουζᾶσα δηὰ δμάυγϑηςθ, ΡῥἱΘΌΥ ἃπα Πυχϊηδηϊ, ἱπάε- 
Ροπάβδησα δΔη6 γοϑβοηδθ 655. Ττὰς 5016 γ5 ἴῃ {πεῖν 
ΓΔ μ6 88 ἴο τηθεὺ ἀδῆρσευ ἀηα Παιαβῃΐϊρ, {Πὰν οτα 
5}}}} ἔγες γεεκϑ, ψῇο οου]ὰ »ὲ ρονεγῃθα οἷν ν] ἢ 
ὑπεῖν ον σοηβεηῦ δα ΨΠ}Ο ἰηβίβίεα προη βείηρ Πεαγὰ 

1. 7λ6 Αἀνωπερηιεηέ 97 Τιεαγηῖηρ, 1. νὶϊ. 80. 
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Δα Ἄσοπβιυ]εά ᾿ἰπ πιαιζοτς οὗ σοπηποη ἱπίεγεσὶ. ΤΠαν 
ἢᾶνα δα ὑγαΐγν Τα] Θα “ ἃ τηδγοπίηρ ἀεμοογδον, ̓̓  “ἃ 
τουϊπρ ΠΟΙ ΟΠ ἢ, “ ἀεἰθοταϊίπρ ἀπά δοϊϊηρ, 
ἤρθη πρ ἀπά νοϊίῃρ ; 8η ερίζοτης οὗ Αἰδεης κεἰ δαυὶδ 
ἴῃ πε Ἤοοηΐτε οὗ Αϑία. οπς δΒαγαϊν ποεας οὔπεῦ 
ενίάεπος οἵ ἴῃς εἰγεηρίῃ, ὑΠῈ οἤαγδοῖευ, δπα {πε 
ἰδροῦ οὗ ἃ ρεορῖὶε ψῇοβε ““τροῦοθηδτν ᾿ ἴγοορ5 ΜἜΓΕ 
6 [κα {π656. 

ΤΠς ἡπαθακὶς ἰς νΔ] 016, ἔστ Πδυτηοσθ, ἔονυ ἴῃς ἰῃ- 

ἔοττηδϊίϊοη ἰὑ γε] 45 γεραγάϊηρ ἰδ ατὸ οὗ νᾶὺ διῆοηρ 

{πε Οτεεκβ, ἃπα 845 ἃ γϑὰϊ σοῃεγ!υϊϊοη ἴο τα ἶανν 
βοίθσποα. Χοπορῆοη ν 85, ΟΥὁἩ θδοῦπηα ἴῃ ἴδ οουΓβα οὗ 
ἴῃς ταεϊγεαϊ, ἂπ δχοθϑαϊηρὶν 401εὲὁ 5ἰταϊεριϑὶ ἀπᾶ 
ἰαςὺοἶδη, ΔρΡρτοδοῃίηρ δαςῇ ργοῦ]δι ἴῃ {πε βρὶγὶ οὗ 
ἃ 5Β6ῃοῖαῦ ἃπᾶα ὑπίηκου ὅπ ἱμεη ἰγδηβίαἰτπσ [ιΐς 
τααβοηδα 5ο] υϊου ἰηΐο ἴαγηβ οὗ τ] τ τροίοά, 
ΑΙννᾶγ5 γΕΒΟυ ΓΟ Ὁ] ἴῃ τηδεϊϊρ πὲν βἰϊζυδίίομς νν10}} 
πδνν ἰμοίίος, ἀπά πανοῦ ἐεϊίζεγεα γ ἐπε ἴοτε οἵ 
δοορριδα ρῥγδοῖῖςα. Τμα ἱπῆήσδηςε οὗ Πὶς οτρίπδὶ δηᾶ 
ἰηνεηεῖνα σεηΐας ὕροη ᾿αῖον στεεκ να γίασε νν85 ῥγο- 
ἰουπά. Τμεῖ ᾿πἤπεηςε [5 ἰαοῖθα ἄονγῃ ἴο οὖν ον ῃ 
ἔθ. Α τροάδγῃ εἰπάεηὺ  οὗἉ τ ]ΠΠᾶγν βοίδησα νσῖϊαβ : 
“Της 501616γ οὗ ρστεαΐεδῦ ὑ86 ἴο 5 ρτεοραϊηρ 
ΑἸΘΧδμαοὺ νγὰ5. ὈΠ6Ὸ ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ Χεπορδοη..... [{ ἰ5 
ἢῈ νὸ Πᾶ5 βϑῆονη ὑπεῈ νοῦ ψαῦ δῆουϊα μὲ ἰῃς 
τοῦς οὗ τοϊγοαϊ, ἤονν ἴο σοῃηηδηα ἃ τγεδι- σιγά. 
Μοτε ἰδοϊῖςαὶ] οτὶρί πα] γ ἢδ5 σοπις ἴτοσα {Π6 Απαδαςὶδ᾿ 
ἴπδῃ ἴτοπι ΔΎ ἄοζΖεη οὔποὺ ὕῸΟΚ5..... Αἴεν ὕΠπε Ἰᾶρβεὲ 

1 ΟοἹ]. Τῃδοάοτε Α. Ἰ)οάρο, Αεχαπείεν, ῃρ. 10] ἢ 
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οὔ νεπῖγ-τ τα σοηζατίεβ, ὕπαγε 15 πὸ ἰλεῦξεον τ] τ Υ 

τεχύ-οοΚ ἔμδη ἰπ6 4παδαρὶ5.᾽ 
Εἴπα]ν, [6 βαρ] οἰγ πὰ στᾶςα, ὑῃῈ οἰδεῖ δηᾶ 

νυν π6 885 ἢ ἢ] ἢ ΧΟΠΟΡΠ ΟΣ 5 5ἴΟΥΥ 18 ἴο]α ρῖνα ἰἢ 
ἃ ὨΙρἢ ρ]δος ἃτηοηρ πδυγαῦναεβ οὗ ἔχανε] δπα δανδηΐαγα. 
Ταῖπε Πδ5 Ἔνεῃ 88[4 οὗ ἐπε Απαδαεὶδ ἰῃαῦ “με ὐυδυλι 
οὗ π᾿ β'γ}]6Ὲ ὑγδβοθηαβ Ἔα ἰηΐδγεβὺ οὗ δε βίουυ.᾿ 
Οενίδίηϊν, Χαπορἤομ᾿ 5 Γορυϊαϊίοη 8ἃ5 ἃ πλδῃ οὗ ᾿εϊουβ 
ἀερθηαβ ἴῃ ΠΟ 5128}} ἄθργεα ἀροπ ὑπὸ “4“παθα515. 
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1.--- Μααν υβΟΆΙΡῚ 5 

Τηο οχίδηῦ ΜΆΜ. οὗ {Π6 Απαδαδὲβ [4}} ἰπίο ἔνγο στουῦρϑβ. 
ΤῊ ἢγβῦ, οὐ βιροσυῖον, στοῦ ἱποϊπθ8β :--- 

Ο. Ῥανίβίηυβ 1640, νυυϊδῦύθη ἰῃ 006 νϑᾶνρ 1820, Ὀαὺῦ ἔτοπι δῃ 
ὉΠΠΗ, οὗ [86 Ἰαύε; ραγύ οὗ ὕπο πἰηΐῃ οδηΐυσν. Μδην 
δα αΣ ΣΟ. δηα Οὔδηρθβ, ὈΥ ἃ ἰδῦθυ ἤδηὰ δηὰ υδ08}}ν ἴον 
0:6 ΜοΥβο, δα ἴουπὰ ἰπ ηἱβ ΜΔ. [Ι͂π {6 ργοβϑϑηῦ 
ἘΟΠΊΟΝ Ο᾽, ἀοδίμχηδίοβ ὕὉΠ6 θυ] ον παηᾶ δπὰ Οἱ {π6 
αἴον. 

1, Ῥαγιβίπυθ 164], οὗ ἴπΠ6 Εἰδδοητ οοηύανν. 
Α. Μαϊϊοδηυβ 987, ἰαῦον ὕἤδη Β. - 
ΒΗ. Εὐομϑηβίβ, οὗ π6 ἔίθθηῦ ἢ οοηζινν. 

Ο [8 ἔδαν ἴῃς Ὀοϑῦ οὗ 8}} 6 ΜΆΜ, Τὸ νγᾶβ οἰδαυν {Π16 ΒΟΊΓΟΘ 
ἔγοιῃ νῃΐοῖι Β, Α, δῃᾶ ΕΒ χοῦ οορὶϑή, 

ΤῊΘ Ὀεβῦ ΜΆ5. οἵ 0} Β6οοπά, οΥ ᾿ἱπἴθυϊου, σΤΟᾺΡ τα 

ἢ. Βοάαϊ]οίδμῃιβ (10. ὕδμοη. 39), οὗ ὕΠη6 ἔθη οθηζιγν. 
Υ, γιπαοβοηῃθηβὶβ 98, οὗ ὑῃ6 Εἰοθηί οοηύαγνυ. 

2, ---Η ΒΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΝΑΒΑΒΙΒΪ] 

Τηο “Απαϑδαϑὶ8 ὮδὰΒ ὈΘαπ 80 Ἰοπρ δηὰ 50 ὕυῃ 1 ΝΘ Β8}}ν ταὶ γὴν 
88 ἃ ᾿ἰοχί- θοοῖκ ἴοσ Ὀδρίη που ἴῃ ΟΥ̓ ῖς ὑμδῦ αἰπηοβῦ πιιπὶ Ὀ6 Ὁ}688 
οαϊίομβ οὗ π6 ψοῦκ ἴᾶνα Ὀδοη ΡῈ] 186, Τὺ τηιϑῦ 8066 ἴο 
ἸΏ Θ Ὁ] ΟΠ ἃ ΝΘΕῪ ἴον : 

(α) Απηποίαίεα Ψατίϊοτ. 

ΒΕΗΡΑΝΤΖ- ΟΛΈΝΌΤΗ : Βου]η (ΝΥ δἰ ἀπ] Δ). 
ΜΟΙ ΒΕΕΟΗΥ, ΥΥ. : [ιοἰρχὶς (Τα που). 
ΟΟΟΟΝΊΙΝ ΑΝῸ ΝΗΙΤΕ : Βοβίοη (ΟΠ). 
ΜΑΤΉΞΒΕ ΑΝ ἨΕν ΤΥ: Νοὸν Υοὐῖς (Απιογίοδη Βοοίκς Οὐ.). 

1 Ἐὸν ἱπιρογίδηῦ φἀἸ Ὁ] Οη8 οὗ 8 οοπηρ]θῦθ ὑγουΐκ8 οὗ Χϑῃορποι 
8660 εϊϊεπῖοσα, Ν᾿ οἱ. 1., οὗὁἨ ὑ}]}8 56}168, Ρ. ΧΙ]. 
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(δ) Ογτιοαὶ Μαιείτοδ. 

ὈΙΝΘΟΆΕ, 2. : Το ρζΖὶς δὰ Οχίογα. 
ΟὈΟΒΕΥ, Ο. 6. : 1ογάβη. 
Ησο, Α.: Τμεἰρεΐς. 
ΟΕΜΟΙΙ, γ.: ΓΠμοῖρζίς (οαϊίϊο ΤἈ 6701). 
ΜΑΒΟΗΑΝΊ, Ε. Οἱ : Οχίοτά. 

ΤΠη6 ἰοχὺ οὗ ὕὍ86 ργϑβθηὺ δαϊυϊοῃ 18 ἐδ δεξέψαο; ὕΠ6 οΥὑϊοδ] 
ποῦθβ οδ  ηρ αὐὐθηῦο ὅο ἱπηρογύδιν νατίδὑϊομβ ἔγοπι [6 
ὑοχύβ οὗ Μδγοβδηῦ δῃηα Οθπο]]. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΎ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 

Α 

1. Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες 
δύο, πρεσβύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ 
Κῦρος" ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε 
τελευτὴν τοῦ βίον, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω 
παρεῖναι. ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγ- 
χανε" Κῦρον. δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς 
αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ 
αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ 
πεδίον ἁθροίξονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος 
λαβὼν , Τισσαφέρνην ὡς φίλον καὶ τῶν Ἑλλήνων 
ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν 
ΞΞενίαν Παρράσιον. 

Ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς 
τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης δια- 
βάλλει τὸν Κῦρον πρὸς. τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβου- 
λεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει 5 
Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν' ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη 

1 Βοἕουϑ τριακοσίους [6 ΜΗΆΜ. πᾶνε ἀνέβη : ἀΘτη0}} ὈΥΒδ βία, 
Το] ονίηνς ΒΊΒβοθορ. 

3 συλλαμβάνει ΜΒ. δἜχοορὺ Ο᾽, Μαγομδηῦ : λαμβάνει ο, 
Οὐϑτ0]}. 

1 Τὰ τερατὰ ἴο 6 ρθγβϑοῃβ τηθηὐοπθα δηᾶ ὑπθ ονθηΐβ 
ϑκοίοῃρα ἴῃ 88 1-4, 560 ᾿πύῤοαιοίίου, ΡὈ. 293] βᾳ4. ; 
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ΤῊΕ ΑΝΑΒΑΘΙ͂Ξ ΟΕ ΟΥ̓Βσ9 

ΒΟΟΚῚ ῚΙ 

Ι. Παπιῦβ ἂπα Ραγγϑαὶϊβ δα ὕννο 505 θόσῃ ἴο {6 1, 
οὗ ψῇομ {Π|6 δ] ον νγὰἃ8 Αὐΐδχουχοϑ ἃπα ἴΠ6 γΟΌΏΡΕΘΥ 
Ογταβ. Νον ψ δῆ [αγὶα8 ᾿ὰν δἷοῖκ ἀπα βυβρεοίοα μὲ 
[6 6δπᾷ οὗ ηἷ5 Πἴ6 ψὰ5 πϑᾶῦ, ἢθ ν ϑῃθα ἴο ἢᾶλνε Ὀοΐ 
᾿ἢἷθ 50ηὴ8 ἢ ἢ. Τῆς ο]άθυ, ἃ5 1 οἰμϑδῃςδά, τνᾶ85 
ΙΓ Ὠΐτη ΑἸγεδάγ ; νὰϊ Ουγὺβ ἢμ6 βυιημηοηδα ξροτι ἐμ 
Ῥτονίῃοα ονοὺ ψῃο ἢ Βα 184 τηδ4δ6 Ὠΐπὶ βδΐγαρ, ἀπὰ ἢδ 
Πδα 4150 ΔΡροϊηϊε4 ᾿ἴτη σοτμτδηαοδν οὗὨ 411 {Π6 ἴογοθς 
[ἢδ΄ τημϑῦευ ἴῃ {Π6 ρ]αίη οὗ (δϑίοϊβ.2 Ογγὰβ δοοογά- 
ΔΗΡῚΥ ψεπΐ ἃρ 8 ἴο Πἰβ [αἴθον, τα Κίηρ 10} τα ΤΊ588- 
ῬΠΘΥΠ68Β ἃ5 ἃ ἔτ 6 Πα Δ Πα δοοοιηρδηϊδα Ὀγ ἴῃτεε υπάτεα 
ατεακ Βορ]ἴε5,, ἀπάθὺ 6 σομημηδηα οὗ Χεπίδς οὗ 
Ῥδυυῃδϑῖδ. 
Ώδη Παγίαϑ ἢΔ6 αἰεα δηὰ Αγὐΐαχευχαβ ἢδα θεοοα 

Θϑίδ ] 1 5Πη6α 45 Κίηρ, ΤΊΒθα ρ ΠΟΥ 65 [4]86 }]ν δοουβοα Ογτιις 
- ἴο 8. Ὀγτοῦδοιν οὗ μοι ἀραϊπϑῦ πη. Απᾶ Αὐῦδ- 
ΧΟΥΧΘΟΒ, θ6] 1 ανῖηρ ὑπΠ6 δοουβα[ίομ, αὐγεϑῖεα Ογτὰβ, Ψ ἢ 
186 ᾿πίδηϊίοι οὔ ρυϊιείπρ Ὠἴτα ἴο ἀεαιῇ ; ἢ15 τοῦ αν, ἤον- 
ΘΥΘΥ, τηϑδθ ἱπίθγοθϑϑίοη ἔου ἢΐϊτη, 8πα βεηῦ Ὠίτη ὑδοῖκ 

3 (δδίοϊῃβ νγὰ8 ὅπ τηυβίουϊηρ οΪἷδοθ ἔοὸνῦ 8411 ὕμῃε Ῥοϑυβίδῃ 
ἴοτοθϑ οὗ νγϑϑδύθσῃ Αϑὶα Μίπου. ὅθε [ηὐτσοα. Ρ. 232, 

8. 53,66 Τηὐγοά. τ» 23], ποῖο 1. 
ὁ 2.6. ἈθανΥ-δντηθα ᾿Ἰαξδηύγυ πιθη, ὍὉΠ6 γορΪϊδὺ ““ ὑγοοὺρΒ οὗ 

ὕὍ}6 1π6᾽ ἴὴ σοῖς νγασῖασθ. 1ῃ ὑΠ|8 ᾿Ἰπβύθῃμοθ, οὗ οουγβθ. ἴἢθν 
816 Βουυϊηρ Ογγυβ 88 ἃ ροαγνρυδτγα, 

243 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

4 αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ᾽ 
ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βου- 
λεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, 
ἀλλά, ἣν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου. Ἰ1α- 

, ρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, 
φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρτα- 

ὅ ξέρξην. ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως 
πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο 
ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ 
τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς 
πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν 

βΔ αὐτῷ. τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν “ἥθροιξεν 
ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι 
ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. 
“Ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε 
φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουρ- 
άρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοπον- 
νησίους ὅτι πλείστους καὶ ὶ βελτίστους, ἁ ὡς ἐπιβου- 
λεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ 
ἦσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον 
ἐκ “βασιλέως δεδομέναι, τότε δὲ ἀφειστήκεσαν 

7 πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μελήτου" ἐν Μιλήτῳ 
δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα 

᾿ βουλευομένους, ὦ ἀΤΌσ ΤΊ οἱ πρὸς Κῦρον, τοὺς “μὲν 

αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος 
ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα 
ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτω- 

τ᾿ 

1 ἐς ΒΑΓ ΑΓ ΔΗ" 18 ἃ οοηνοηϊθηῦ, Ὀαῦ “ποῦ δὴ δοουγδΐο, 
ὑγϑηβιδύϊοπ ἴοσ βάρβαροι, ΜΜΪΟἢ ΨᾺΒ ΒΡ ὑπ πᾶπιθ6 86 
ΟὙὐθοῖκϑ ρᾶνο, ψ]ὺποὰῦ ἐπ ρ᾽ νἱηρς ΓΘργόϑοῖ, ὕο ἃ}}] Ῥθορ θα γγμο 
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ΑΝΑΒΑΒΙΘ, 101, 3- 

ἀραῖῃ ἴο [15 ργονίποθο. Νὸον ψῆθη γγὰβ Πδαὰ ἐδ 
ΓεϊαγπΕα, αὗθοσ 8 ἀδηρον δπα αἴβρτγᾶςε, ἢε 5εὐ δρουΐ 
ΡΙδηηΐηρ ὑπαὶ ἢς ταΐϊσ!δ παν ὺ ἀρϑὶπ θ6 ἱπ ἔπε ρον οΣ 
οὗ ἢϊς Ὀγοῦπον, ναῦ, 1ξ Ροββι0]16, τηἱρῦ μὲ Κίηρ' ἴῃ 

. Ἠ158 βίεδαᾶ. Ηδ Πα, ἰῃ πε βγϑῦ ρἷαςε, ὑπ6 βυρρογῖ 
οὗ Ῥαγγβαίῖβ, πὶβ πιοῦμ δι, ἴον 516 Ἰονβα ἢϊπι μεῖξεῦ 
ὑπᾶπ᾿ 6 50η ΨὴοΟ ννὰβ Κίηρ, Αὐΐδχευχθβ. Αραίῃ, 
νη δΔηΥ οὗ {πε Κίηρ᾽ 5 οουγῇ σᾶμλθ ἴο νἱ δῖ ἢΐτη, 6 
ὑγεαϊθα τῆθιη 8}} ἰῃ βοῇ ἃ ννᾶν ὑΠπαῦ γ]θη Πα βοπῦ ΤΥΝΝ 
Ὅδοκ ποὺ ψοτα τοῦ αἀδνοίεα ἴο Ὠΐμη ἤδη ἴο {πε 
Κίησ. Ηδε 180 ἴοοκ οᾶγὰ ὑπὺ ὑπ6 Ὀδυραυδηβ ὃ οὗ ἢϊβ. 
ΟΜ Ρτονίποα 5ῃου]α ΡῈ σᾶρά0}]6 βο] αἰθύβ πα βῃοι]α 
ἔδε] Κίπα!ν τοναγα ἢΐπι. [,ἈΘΟΥ, ἃ5 ταραγᾶς ἢἷ5 σεακ 
ἔοτες, 6 ργοςδεαβξα ἴο Ἵοὐϊδοῖῦ 1 ψ τ {Π6 αἰμηοβὶ 
ΒΘΟΥΘΟΥ, 50 ὑπαῦ ἢδ τηὶρῃΐ ἴακε Π6 Κιηρ 45 σοι ρ] εἴ εὶν 
ἈΠρΓΕραγθα ἃ5 ροββίθ]ε. 
νας ἴῃ ὯΠ6 ΤΠ] ον ίηνσ νὰν, ἔμ πη, ὑμαῦ 6 ραϊμεγθᾶ 

{115 ἔογες : [πὰ τῃ6 ἤγδῦ μαςα, ἢ βεπῦ ογάδθγς ἴο ΠῸ 
. φοχηδηάοῦο οἵ 41} ὑῃς σαγγίβοηβ ἢ ἢδα ἴῃ ὑΠ6 οἰ165 
ἴο δ] δῦ ἃ5 πιϑὴν Ρεϊοροπηδβίδη 50] Ἰεῖβ οὗ {πε μεβὶ 
βογύ ἃ5 ὕΠ6 Ὺ βενϑια!]}γν οοι]ά, οα [ἢ ρ]6α ὑΠδὺ ᾿ΓΙΒΒαρΠεΥ- 
Π65 δᾶ ἀεδίρης ὑροῃ ὑδμεὶν οἰν65. Εογ, ἴῃ ἕδος, πε 
Ἰοπίδη εἰτΐ65 δᾶ οὐἱρῖμα}]ν θε]οηραα ἴο ΤΊ βαρ ΘΓ 65, 
Ργ ν᾽ οὗ ἴῃς Κιηρ,; μαϊ αὖ ὑπαῖ πα 4}} οὗἩ ἔπε ὃχ- 
Ἑςαρὲ Μιηεῖαβ μδα τονοϊϊεα δπαὰ φοπα ονεῦ ἴο ΟΥγ8. 
ΤΒς ρθορὶς οὗ ΜΙ|δἴα5 4150 ψεγα ρῥ]δηηΐηρ ἴο ἀο ἐΠε 
ΘΙῪ 5ά4π|6 ὑπίηρ, πᾶτμοὶυν, ἴο ρΡῸ ΟΥΟΥ ἴο γταβ, Ρυΐ 
1 ἸΒβαρῆσσηδβ, ἡπαϊηρ οαὖὐ ἀρουῦ [Ὁ ἴῃ τἶταθ, ρυὺ βοῖὴς 
οὔ δῖ ἴο ἀεδαῖῃ δηὰ απ δα οὔατβ. Ογγὰβ ποδτα- 
ὉΡΟΩ ἴοοῖκ ὑμ6 Ἵχίϊθθ 66} ἢ15 ῥγοϊθοϊζίοη, οοἸ]]εοξεα 
ἈΠ. ΔΓΤΩΥ, ἃηα ]α]α εἰερα ἴο ΜΙ]δῖα5 μοΐῃ ὈῪ Ἰαπᾶ δῃᾶ 
Ὅγ 568, δηα δπαάοδνουγεα ἴο γαϑίογε ὅπ δχῖϊος ἴο ὑπεὶγ 

Ψ6γ6 ποῦ Ογθθκβ, [ἢ σϑηθγαὶ, ὕμθη, 1ὑ τηϑϑηὺ ““ ζογθί ζῃθυβ 
ἴῃ τπηοϑῦ Ο8.868 ἴῃ {πΠ0 “πμωδαδὶβ (85 Ὦ6Γ6) ἰΌ οοὐἱα Ὀ6 εὐ ἀρ εϑα 
“Ὁ ῬΘυβΊ 88. 2 8360 Ιηἴγχοά. Ρ. 232. 
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κότας. καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ. 
τοῦ ἁθροίξειν στράτευμα. ! πρὸς δὲ βασιλέα 
πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ δοθῆναι οἵ 
ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρ- 
χειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ 
ταῦτα: ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν 
ἐπιβουλὴν οὐκ ἢσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιζε 
πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα α- 
πανᾶν" ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. 
καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους 
δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσα- 
φέρνους ἰ ἐτύγχανεν ἔχων. 
Ἄλλο δὲ στράτενμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν 

Χερρονήσῳ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν 
τρόπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἦν" 
τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν 
καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. ὁ δὲ 
λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ 
τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει. ἐκ Χερρο- 
νήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσ- 
πόντον. οἰκοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς “Ἑλληνας" ὥστε 
καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν 
τῶν στρατιωτῶν αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις 
ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽ αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλών- 
θανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. 

᾿Αρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ἃ ὧν ἐτύγχανεν 
αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστα- 

1 Τισσαφέρνους Δῖδν., [οΟἸ] νην Ἀτῦσον : Τισσαφέρνης ΔΙ δ.: 
Τισσαφέφνης ἔτι δι. 

Τ᾿ ἘῸΣ Ὁ88 γϑδβοὶ ἴουῦ ἷ8 ὈΔῃἸἰβμιηθηϊ 566. }1. νὶ. 2. -4. 
3 ΤῊΘ ἄδεϊο γνγ88 ἃ Ρογβίδι) ροϊὰ οοἷι), ϑᾳυϊναϊθηῦ ἴὼ νοι χῃῖ 
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αἰὐχ ; δῃπα ὑΠ|5, αραίπ, τοδὰβ ἤΐμλ ἀποῖμασ ργεϊεχῦ [ῸΓ 
ϑδιμευϊηρ Δἢ ΔΥΏΥ. Μαδην 16 Πα βοηῦ ἴοὸ τῆς Κίησ 
Δα υγροά, οὐ ἔἢ6 σγουπα ἰῃαῦ ἢ ννὰβ 8. Ὀγο ἤου, 
ὑδαῖ ἴπ6586 Ιοπίδη οἱ[165 5Βῃου]α θὲ ρίνεη ἴο ῃΐπλ ἰηδιοδα 
οὗ γϑυηδί πίπρ' ὑπαδν [6 τὰ]ς οὗ ΤΙββαρἤθγη 68, 8πα ἢΪ5 
τηοῦμον οο-ορογαῖϊαα ψτἢ ΐγα ἰὴ {π18. ΤῊ γόϑαὶῦ ννᾶβ 
ὑπαῦ ἴ86 Κίηρ αι] ἴο ρεγοεῖνα ἔπε ῥοῦ ἀραίηῃδὺ Ὠίχη- 
561, θαΐ Ὀε]]νεα [Πδὺ Ογτὰβ νν85 Βρε παρ᾽ ΤΏΟΠΘΥ ΟἹ 
ἢϊβ ἔσοορβ ὑδοδιβα ἢ6 ννγὰβ δὺ ψγᾶγ ὙὙἹῸ ΤΊΒΒΑ ΡΠ ΘΓ 68. 
ΟΟμβοαυ δ ]Υ ἢς νγὰ8 ποὺ αὖ 4}} αἱβρ!θδβεα αὖ ὑμεῖν 
Ὀεΐηρ δ ννᾶῦ, ὑῃ6 685 80 Ὀδοϑιβε Οὐγὰβ ΓΘΡΌΪΔΕΪΥ 
ται δα ἴο ἰῃ6 Κίηρ ἴπ6 ὑρυΐε ψ οἢ σα ἴῃ 
ἔγομι ἴῃς οἰ 165 ἢ6 σμδησεα ἴο πᾶνε ὑπαὶ "ε]οησδα ἴο 
ΤΊΒΒΑΡΠΘΓΠ65. 

501 δηοῦπμεν δύτωυ νψγ8ὰ85 ὑθίηρ ςο]]οἴδα ἔον Ὠϊτη ἴῃ 
ἴΠ6 ΟΒουβοποδα ν ]οἢ ἰ8 ΟΡ Θοτε ἌΡ γάλα, ἰὴ ἔμ ε [Ὁ]1ονν- 
ἱπρ᾽ ΤΏΔΏΠΕΟΥ : (ἸΘΑτοἢ5 ἢ νὰ5 ἃ 1,Δοδαδοιηοηίδη δχί]α ; 
Ογτα5, τηδκίηρ, ΗΪ5 ἀδσαιιαϊπίδηςε, οᾶπ16 ἴο δΔατηΐγα ΤΩ, 
ἃ πα ρσανα πίη ἴδηι ὑπουβδηα ἀδγῖοβ.2 Απά ΟἸδάγοῃαξ, 
τακίηρ {πε ρΌ]α, οοἸ]εοῖοα 8 ΔΥΤΥ ὈΥ πηδδῃ5 οἵ {Π]5 
ἸΩΟΠΘΥ͂, 8Πα υϑίπρ' {Πς ΟΠ ΘΥΒΟΠ 656 85 ἃ Ὀδᾶ56 οὗ ορεγᾶ- 
[1008, ργοσδϑαβα ἴο τγδ}.6 ψγὰῦ ἀροη [Π6 ΤἬγδοϊδηβ νν ἢο 
ἄν 6 }}] Ῥεγομα τῃ6 Ηε]]εβροηΐ, ὑπ συ ΌΥ δἱάϊηρ ἴῃς 
Οταδεῖκβδ Οοηβθαυθηῦγ, 6 ΕΘ] δϑροηύης οἰδίε5 οὗ 
ἐμ οῖν ον ἔτεα Ψ}] βϑηῦ ΟἸθαγόῃυβ σοπεγραϊίοηβ οὗ 
ἸΏΟΏΘΥ ἴον ἴἢς βυρροτῖ οἵ 8 ἴγοορβ. 80 1Ὁ ννᾶβ [δῖ 
1115 ΔΥΙΩΥ 4150 νγᾶὰβ θδίηρ θοῦ πηδϊπἴδϊμθα ἴὸγ 
γε. 

Αραΐῃ, Αὐβῦρρυβ ὑπε Ὑ μεξβα]δη ὁμαποθα ἴο θὲ ἃ 
ἔτη οὗἩ ὕγγβ, δπα 5ἴποθ ἢ6 ννὰβ ἢδγὰ ργεβββα ὈΥ ἢ15 

οὗ ρο]ὰ ἴο 31 24. 224. οὐ 8.40, Ῥᾷῦ 'π ΡυΓΟΠαϑίηρ Ῥόνγαῦ ὕο᾽ ἃ 
τ Οἢ) ἸΑΓΡΘΙ ΒΌΤΩ, 

ὅδε. ὕμ6 αγθθκβ οα ὕμ6 Εὐυγοροϑῃ 8146 οὗ ὕπΠ6 Ἠδ]]οβροαῦΐ, 
οὐδ ΒΡ ἔγοπι [6 ἸΠΟΌΓΒΙΟΠΒ οὗ ὑμδῖν ᾿ΓΗτδοῖδη πο σἢ- 

ὉΧῈ. 
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σιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν 
εἰς δισχιλίους ξένους κι καὶ} τριῶν μηνῶν μισθόν, ὦ ὡς 
οὕτως περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. ὁ 
δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχιλίους 
καὶ ἕξ μηνῶν μισθόν, καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ 
πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας 
πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται. οὕτω δὲ αὖ 
τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθανεν αὐτῷ τρεφόμενον 
στράτευμα. 

Ἠρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε 
λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους παραγενέσθαι, ὡς 
ἀς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγ- 
ματα Παρεχυν τῶν τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. 
Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν 
᾿Αχαιόν, ξένους ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν 
ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν ὅ ὅτι πλείστους, ὡς πολε- 
μήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τοῖς Μιλη- 
σίων' καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

ΤΠ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, 
τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλό- 
μενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ 
ἁθροίξει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ 
“Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει, τῷ τε 
Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα, 
καὶ τῷ ᾿Δριστίππῳ. συναλλαγέντι πρὸς τοὺς 
οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα: 
καὶ ἘΞενίᾳ τῷ ᾿Αρκάδι, ὃ ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ 
ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λα- 
βόντα τοὺς ἄλλους 5 πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἧσαν 
τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς 

1 καὶ Μ8585.: ὅϑιη. Ὀγδοϊκοῦβ. 
3. τοὺς ἄλλους ΜΗ. : θη). Ὀγδοϊκοίβ, Ζ0]ονίης Ὀϊπάοτσί. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, [0 1 1ο-Ὁ1. 2 

ΡΟ 6] ορροπθηΐβ ἂἃξ ἢοτηθ, ἢ6 οδὴης ἴο ὕγγιβ δῃηὰ 
ἀϑζεα ᾿ἶγὰ ἕογ ἔῆγεα τηοητ δ᾽ ΡΥ ἴογ ὕνο ἱἐπουβαπα 
ἸΔΘΙΟΘΠΔΓ65, ὈΥρίηρ ὑπᾶῦ ἴῃ [5 ννὰν ἣς 5ῃου]α σοὺ ὑῃε 
Ὀεῖζεσ οὗ 5 ορροπδεηΐβ.Ό Απα ΟΥ̓ σάνε ΠΪπὶ 5'χ 
τα ῃ ἢ 5᾽ μὰν ἴῸῪ ἔοαν [Πουθδηα, δηα τεαυεβιθα Ὠΐτὰ ποΐ 
ἴο οοτηα ἴο ἴδυμ5 ψ ἢ [15 Ορροπδηΐβ πῸ}] ἢ ἢδΔα οοη- 
56 ψΠ ἴω. Τῆμβ ὑπ6 γὴν ἴῃ Τ ἢ Ἔββαν, ἀραΐῃ, 
νν85. ΘΙ ηρ᾽ ΒΘΟΓΘΌΪΥ τηδὶ ἴα δα [Ὁ ἢ]Π,. 

ΕἸΣ ευλοσο, Ογτὰβ αἰτεοῖθβα Ῥγοχοηιβίμε Βοεοίίδῃ, 
Ὑῆο ννὰϑβ ἃ ἔτ επα οὗ ἢΐ5, ἴο οογης ἴο Πίπι νυ 1} }} ἃ5 ἸΔΩΥ 
ἸΏ ΘῈ 85 ἢς οου]ὰ ρσοῖ, βδαγίηρ τΠ4Ὁ ἢδ νυ ]Βηεα ἴο ὑπαετ- 
ἴδ Κα ἃ σἀπηραϊὶρη ἀραϊηϑὺ ὑπ ΡΙβι ἴδῃ 5, θθοδιδε, ἃ5 Πα 
8814, ὑπῈνῪ ψεγαῈ οδυβίηρ ὑγοῦ}}]ς ἴο Πΐβ ργονίηοςς. Ης 
4150 αἰτεοῖεα ϑορμδθηεῖαβ [Π6 Θ γιρ δ] δὴ δηᾷ 8ο- 
ογαΐῖθ 6 ΑἼπάδαπ, 0 ψογα ΠἸκαννῖβα ἔτ ηα5 οὗ ἢΐδ, 
ἴο σογηθ νὴ ἢ 85 ΤΏΔΩΥ ἸΏ6Π 85 ὑπενὺ οοὐ]Ἱα ροαΐ, βαγίην 
{πᾶῦ μὲ ἰπίθηαθα ἴο τάκ ψᾶῦ ὑρὸπ ΤΊ Βθα ἢ ΘΓΏ65 
ν ἢ ὑῃε δἰ οὔτηε ΜΙ εβίδη εχὶ]δϑ ; δηα παν ργοοθεαδα᾽ 
ἴο σδΥτν ουὖ ἢϊ5 αἸ ΓΟ. ΟΠ 5. 

1. ννῆεη με τδπουρῆΐ ἴδ {ἰπι|ς ἢδα σομης ἴο θεσίη 
ἢϊ5 ἀρννᾶγα 1 τηᾶγοἢ, [ῃ6 ρῥγοΐϊεχὺ ἢς οἤεγαα ννὰβ {πδὶ 
ἢς ψ βῃεα ἴο ἀγῖνε {6 Ῥ᾿βιαἴδη5 ουὖ οὗ Πὶς ᾿Ιδηὰᾶ 
επξγεὶγ, πα 1ὑ ννὰβ ἀνονεαϊν ἀραϊηϑδὺ ὑεῖ ὑπαὺ [χς 
βεὺ δρουΐ οοἸ]δοῦηρ θοῇ 8 μᾶγθδιίδη πα ἢϊ5 σε εὶς 
ἔτοορβ5. δΔὺ τῃδὺ [μης ες ͵50 βεηὺ νοσγὰ ἴο ΟἸθαγοῃαβ 
ἴο σοι ἴο Βἷτπι ψΊ ἢ ὑΠε δπεϊγε ἀστὴν ψῃ]ϊοῆ ἢπ δᾶ, 
Δηα ἴο Ατβρρυβ ἴο εἰΐδεῖ ἃ τεοοποι]ταϊϊοη ψἱἢ ἢϊς5 
ΔανοΥβαυ 65 ἂἃὖ Ποτης δηα 56 ηα ἴα {Π6 δύτὴν ν ϊ ἢ ἢς 
δᾶ : ἃπα Πα βεηΐ ψογὰ ἴο Χεαηΐδϑ ὑπῸ Αγὐοδαΐδῃ, νν ῆο 
σοιμγηδηαεα ον ἢϊτη {Π|6 ΤΩ ΘΥΟΘΠΔΥΥ ἔογος ἴῃ ἴῃ οἰ{168,2 
ἴο σοῦλα ψΊ ἢ Ϊ8. ὑΓΟΟΡ5, ἰδανὶπρ ὈΘὨΪΠα ΟὨΪῪ 80 ἸΔΩΥ 
85 ἍΤΕ ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ ἴο σα γτίβομ ὑπΠῸ οἰϊδ46]5. Ης [Π|κο- 
γνῖ86. βιυθπιποπδ ἔπ ἔτοοῦμβ νυ ἢ ναῦς Ὀοϑιθρίηρ 

1 Νεα 1ηϊροῦ. μ. 951], ποϊε 1, 25. 866 1. 6. 
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Μίώλητον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέ- 
λευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος 
αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, 
μὴ πρόσθεν παύσασθαι ' πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι 

, ε ν΄ εὖ ᾽ , » 7 Ν οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο' ἐπίστευον γὰρ 
3. “ἃ ν , Ν Ψ ΄΄“ 3 

αὐτῷ καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς 
Σάρδεις. 

Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν 
παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισ- 

’ὔ “ »" [οὶ ΕΣ ς ΄ Ν 

χιλίους, ἸἹΙρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν 
ὔ ξ΄ 

᾿εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πεντα- 

κοσίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας 
ΝΜ ’ὔ ῷ ’ἤ Ἁ : Ἁ « ’ ἔχων χιλίους, Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχαιὸς ὁπλίτας 
ἔχων ὡς πεντακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς 
τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελ- 
ταστὰς ἔχων παρεγένετο! ἦν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ 
Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. 
οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. 

Τισσαφέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα 
Ἶ ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρα- 

᾽ ’ ς 7 90. ΄ σκευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα ἡ ἐδύνατο τάχιστα 
ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. καὶ βασιλεὺς 

Ν Ὁ 5 ν ν , δ ͵΄ 
μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε Τισσαφέρνους τὸν Κύρου 

, στόλον, ἀντιπαρεσκευάξετο. 
Κῦρος δὲ ἔχων οὺς εἴρηκα ὡρμᾶτο «ἀπὸ Σάρ- 

δεων' καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς 
ἊὉ ᾿ ’ τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίαν- 

1 παύσασθαι Μ88. οχοορύ ΝΖ, θπ,.: παύσεσθαι ΝΖ, Μϑν. 
- 3; Σοφαίνετος .. . χιλίους Μ5Ν.: Οαδπη). Ὀγαοκοῦβ, Το] ονίην 
1 ηΔογΐ. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, 1. πὶ. 2-ς 

Μηεῖυβ, ἃἀπα ἀτρεα τῆς ΜΙ]δβίδη εχ ϊθβ ἴο ἴακε {πῸ 
βε!α ν ἢ Ὠΐπα, ργουϊβδίηρ ὑπ ῦλ ὑπαῦ, 1 6 βῃου]α 5υο- 
ς ας 55} γ δοοοιαρ! !]5ἢ ἴῃ οὈ]Θοῦ ἴῸΥ ἢ] οἢ ἢς νναβ τα κίην 
ἴῃς δε], ἢ νου]ᾶ. ποὺ βἴορ ἀπ} ἢ6 Πδα γϑϑίογεα 
ὑεῖ ἴο ὑπεὶγ μοπιθθ. Απα {Π6Ὺ ρ᾽δα]γ ορεγεά---ῸΓ 
παν ἰγαβίθα ᾿ϊπ|---πα ργεβεηϊεα {Π6ηγβεῖνοβ, ὑπ 66 Υ 
ΔΙΓΙΩΒ, αἴ 54 γα 18. 

Χαηΐαβ, ὑπ6η, ἃὐγνθα αὖ ϑαγαϊβ ψ ἢ [Π6 ἰγοορβ 
ἔγοηχ ἴῃ6 οἰδ65, ψο νέγα Βορ]ϊα5 ἴο {δὲ πα ῈΣ 
οὗἩ ἔουγν ἐπουβαπα; Ῥγόχαπιβ ννᾶ8 οτα ἢ} Πορ] 65 
ἴο 6 πυρον οὗ δέτθεοη πυπηᾶγοα, δπα ἥν πυπάνοα 
Πρ ϊ-γηθα ἰγοορθ; ϑορμδοηθῖαβ ἔΠς ϑυγιαρδ)ίδῃ 
νὴ} ἃ ὑπουβαπα Πομ]ῖο5; ϑοογαῖεβ ὑπὸ Αοἤδοδῃ 
ἢ ρουΐ ἔνε πυπαάγεα Πορ] Ἰΐεβ; πα βαβίοῃ ὑῃε 
Μεραγίδῃ δυγίνεα σὴ} ἴπγεα Ὠυπαγεα Πορ]ε5 πα 
ἴθγαο Βυπάγεα ρε]αδῖ5.1 ΤῊ Ἰδϑῦ-πδτηθα, ηα ϑοογαῦθβ 
4150, θεΪοηρεα ἴο {πὲ οτος παῖ δά θδδὴ δηραροῦ 
ἴπ Ῥεβίερίης ΜιΙεῖυβ. 411 Π686 σάπια ἴο Ογγὰβ αὖ 
4Γα 5. 

Μοδην 16 ΤΊΒδαρυμ65. Δα ὑβθη ποῖς οὗ ἔπ 686 
Ργοσδααϊηρβ δηα οούηβ ἴο ἴπε οομο] αϑίοι ὑπαὺ Ογτγαβ᾽ 
ΡΥΓΘρδια οη5 νοῦς ἴοο δχίθηβὶνα ἴο Ὀ6 ἀρσαϊηϑὺ πὲ 

. ΒΒ 8 Π5.; ἢ ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ τηδα 6 ἢϊ58 ννὰν ἴο ἔπε Κίηρ 
ἃ5 αὐ] οκὶν 8ἃ5 με οου]α, ἢ ἀρουΐ ἔνε υπατεα Ποῦβε- 
6 η. Αμὰα νῃεη ἔπε Κιηρ ᾿Ἰδαγα ἔγομ ΤΊΒΘΑ ΡΠ ΓΙ 685 
ἃρουῦ Ογγιιδ᾽ ΔΥΓΆΥ, 6 δῦ ἃροιυῦ τα κίηρ οουηΐεῦ- 
ῬΓΘΡρΑΓ ]ΟΠ5. 
γγυβ ννὰβ πον δε ηρ ἴον ἴτομ ΘΆΓαῚ5 ἜΤ 1η68 

ΓΟΟΡ5 1 δᾶνα τηθηὐοπδα; πα μα τᾶγοῃαα πγουρῇ 
[γαῖα ἴῃγοε ἴαρεβ,; ἃ αἰδβίαπος οὔ ὑνδθηϊγ-ῖνο 

1 Ῥεϊαβίβ αἰ ἴογοα ἔγομη ογάϊμανν Πρ ὑ-ΔΥπηθα ἰγόοορβ (ε. 
γυμνῆτας ΔΌΟνΘ) ΟὨ]Υ͂ ἴῃ 086 ἕδοῦ ὑμαῦ ὕΠΘΥ οδυγὶθα ἃ δΠ,81}, 
ἸἸσμῦ Β1614, [η6 πέλτη---νν ἔθηοα ὑπο ῖ}" Ὠϑηη6. 

:) 
Ξ σταθμός -- ΞΞ 151. ἃ βορρίῃς-»]δοθ, ἤθοθ ἃ ἀδὺ 8 ]ἸουγηδΥ, 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

δρον ποταμόν. τούτου τὸ εὖρος δύο πλέθρα" 
6 γέφυρα δὲ ἐπῆν ἑπτὰ ἴ ἐζευγμένη πλοίοις. τοῦτον 

διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα 
παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκου- 
μένην καὶ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦθα 
ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἧκε Μένων ὁ Θετταλὸς 
ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντα-- 
κοσίους, Δόλοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. 
ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκου- 
μένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ 
βασίλεια ἡ ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων 
πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρενεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε 
γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. 
διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος 
ποταμός: αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν βασι- 
λείων" ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. ἔστι 
δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐ ἐν Κελαιναῖς 
ἐρυ νὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ 
ὕπο τῇ ἀκροπόλει" ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς 
πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον' τοῦ δὲ 
Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. 
ἐνταῦθα λέγεται ᾿Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν 
νικήσας ἐρίξοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα 
κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί: διὰ δὲ 
τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. τ 
Ἐέρξης, ὅτε ἐκ τῆς Ελλάδος ἡττηθεὶς ΠΝν 

1 ἑπτὰ ἐζευγμένη (ἀϑτη., [ΟΠ] ον Η ἐπα με ας Υ 

1.Α Ῥουβίδῃ τηθαβυγα οὗ αἰϊδύϑηοθ, θαυ να] οηύ ἴο 30 τθοκ 
βίδα, οὐ δρουῦ 8.8 ΕἸ ρ] 8}. Π11168. 

2. ΤῊΘ ρ]θύδγυπι Ξξ δρουαῦ 97 ΕἸ ρ] 181} ἔθϑί. 
8 Μδὴν οὗ {116 οἱϊ68 οὗ Αβϑὶὰ ψϑγ θη, 88 πονν, ἀϑβεγίθα. 
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ΑΝΑΒΑΘΙ͂Β, 1. π΄. 5- 

Ρδιδβϑδηρβ,͵ ἴο [ῃε Μαθαμάᾶδυ γίνου. Τῆς να οὗ ὑΠἰ5 
ΓΊΝΕΙ 85 ὕνο ρ᾽οῖῃτα,:Σ ἀπα ὕποσε ννὰ5 ἃ υᾶρσα νοῦ 
[Ὁ τηδάς οὗ βδενθὴ θοαῖβ. ΑΕοσ ογοβδίηρσ {πῃ 6 ΜδεδηᾶοΥ 
ἢδ τηϑυοπεα ὑμγουρὴ ῬΠιγρία οπα βἴαρεα, ἃ ἀϊδίδπος 
Οὗ εἰρβὺ ρδγδβϑηρβ, ἴο (οἱοββας, 8η ἱπῃαθί εα  οἰτγ, 
ΡΙοβροουβ ἀπ ἴατρο. ὙΠοῖδ Πς τειηδίπεα βανθῃ 
ἄαγβ; δπα Μεποη ἐ ἴῃς ΤἬ ββδ] δη αὐτῖνοα, ν ἢ ἃ 
ὑὉπουβδηα ΠορΙ 65 πα ἔνε Βυπατεα ρεϊ αεῦ8, σοη- 
5 ϑθηρ οὗ Ποϊορίδηβ, Αδηίαπίδηϑ, πα ΟἸγΠ]ΐδΔη5. 
ΤἬδηος ἢδ τηϑῆοἢεα ἴτας βίαροβ, να ρϑγαϑδῆρσϑ, 
ἴο (εἴδθηῆδο, 3η πῃ 64 οἷν οὗ Ῥηγγρία, Ἰατρὲ δῃά 
ΡΙοβρεῖουβ. ΤΏργε Ουγὺβ Πδά ἃ ρϑῖδος δῃᾶ ἃ ἰδῦρε 
Ρδγκ }} οὗ να διιΐτλα]5, ψ οἢ ἢ υϑεα ἴο Ππυπὶ οὁη 
Βούβεαοκ νοπανοσ μὰ ψ]ϑῃεα ἴο σίνε ἢ τη561} δηὰ 
ἢϊ5. Ποῦβθβ ὄδχϑῦοῖθβε. ΤὨτουρΉ [δ τη66]6 οὗἉ [Π15 ρμδᾶγκ 
ἤονβ πὸ Μϑδοδῃάσοιε σχῖνοῦ; ἰἴθ ΒΟΌΤΟΘΩ 4’ὸ Ὀδϑηθδὶῃ 
{μ6 Ρδ]δοε, δηὰ 10 ἤἥοννβ ᾿πτουρἢ πα οἰζγ οἵ (εϊδθηδε 
415οϑ. ὙΠατα 15 κεν δε ἃ ραΐδος οὗ ἴῃς ατεδὶ Κίηρ 
ἴῃ Οεἴδεπδθ, 5 το ΡῚΥ ἰογιῇεα δπα βἰϊζυδϊθα δ {ῃε 
ἔοοῦ οὗ ὑπε Αοτορο δ ονεὺ {πε βουσχοθβ οὗ {ΠῸ6 Μαγβϑγᾶβς 
γναῦ ; ἴῃε Μαγογαβ, α'δο ἤἥοννς. ὑπγοῦρἢ {ΠπῈ οἰζγ, δπὰ 
οιηρίϊθβ ᾿ηΐο ἴῃῆ6 Μδδδπάου, δπα 15 να} 18. ἐννεηῖγ- 
ἤνε ἔεεῖ. [Ὁ ννᾶβ8 ἤετθ, δοοουαϊηρ ἴο {πε κἴοτυ, ὑπδῖ 
ΑΡοΪ]ο ανεὰ Μαγϑεγαβ," δἴζεν μανίπρ ἀεἴδαϊεα Ὠΐτη ἴῃ 
ἃ οσοηϊαβὲ οὗ τη 5168] 511}; ἢδ6 πὰρ ἋΡ ἢΪ5 βκίη ἴῃ 
ἴπ6 σἂνα ἴσου ψ ἢϊο]ν {ΠῸ6 ΘΟΌΓΟΘΒ ἰδθαθ, Δα ἰὉ 5. ΤῸΥ 
15 γθδβοῦ ὑμαὺ ὑῃςε γίνει 15. οα]θαὰ Μαγῦογαβ. [{ νγαβ 
ἤδτὰ 4150, τερογὺ [88 1ζ, ὑπΠδὺ Χουχϑβ, σι η ΠῈ νν88 ΟἿ 

4 Ὑγδιο δὰ θδϑη βοηῦ ὈΥ̓ ΑΥἸβῦρρυϑ (866 ὶ 1 ΔΌΟνΘ). 
5.ΑᾺ 0{016 οἷὔθῃ ρσίνοη ὈΥ̓ 86 ΟἼστθοὶκ ἴο 86 Κίπρ' οὗ Ῥογαδὶδ. 
6. Μαγευδϑ, ἃ Ῥῃγυρίδη βαῦντ, νγὰ8 80 ργουὰ οἵ ἢ18 51}}} 
ἢ ὑπὸ ἤπΐε ὑμᾶῦ δ Ῥγθϑυμηθᾶ ἴο ομδ ]θησα ΑΡροΪΪο, ροα οἵ 
πη 5]. δα τηϑϑύθυ οὗ Ὅπ8 ἶστθ. ΤῊ την ΔΡΡΘδΓΒ ἴο Ὀ6 ἃ 
γϑοογα οὗ ὕπο βϑυρογβοββίοῃ οἵ ὕπ ἥπΐθ Ὀν ὕπο ἴγτθ πῃ αὐθοὶς 
ἴδνου τ. 

253 

ι}) 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀπεχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ 
βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα 
ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα" καὶ ἧκε Κλέ- 
αρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας 
χιλίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὁ ὀκτακοσίους καὶ 
τοξότας Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις 
παρῆν ὁ Συρακόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, 
καὶ ᾿Αγίας ὁ ᾿Αρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους. 
καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν 
᾿Βλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγέ- 
νοντοὸ οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι, 
πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. 

10 ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας 
δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οὐ κου μενὴν. ἐνταῦθ᾽ 

: ᾿ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς Ξενίας ὁ ̓ Αρκὰς τὰ 
ὧ Δύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε" τὰ δὲ ἄθλα ἡ ἦσαν 

Ά Τὸ Ὁ στλεγγίδες χρυσαῖ" ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ 
Κῦρος. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρα- 
σάγγας δώδεκα ἐ ἐς Κεράμων ἀ ἀγοράν, πόλιν οἰκου- 

11] μένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα 
εἰς Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ 
ἔμεινεν ἡμέρας πέντε᾽ καὶ τοῖς στρατιώταις 
ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, καὶ πολ- 
λάκις ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας 

ων διῆγε καὶ δῆλος ἦν ἀ ἀνιώ φ᾽ οὐ γὰρ ἣν 
πρὸς Κοῦ Κύρου τρόπου ἔχοόγτα μὴ ἀποδιδόναι. 

1 »Αγίας ὁ ᾿Αρκὰς Κύση]ν : Σοφαίνετὺς ᾿Αρκάδας ΜΒ55., αειη., 

,. οἵ ΘΔ] ΔΊΏ18, ἴῃ 480 Β.Ὁ.Ψ ᾿ 
3 Ἦῤτο ιιϑοᾶ ἱπ ἴπ6 ρϑῆθῦδὶ 56η86, 1.6. ἴο ἱποϊπθ 8}1 κἰπὰβ 

ὑ-ἀΥπιθα ἴγοορβ; ορ. ποῖβ οἱ 8 ἀῦονθβ. Χϑῃορἤοῃ 
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ΑΝΑΒΑΒΙ͂Θ, 1. τὰ φτιτο 

ἢὶ8 τεῖγεαί ἤτοι ατεθος δίδεν. Ἰοθίπσ {πὸ ἴδπιοιιβ 
Ὀδῖι]6,} Ὁ} {Π6 ραῖίδος 5ὺ τηδπιϊοποα δηᾶ ᾿Καννβε 
τῆς οἰϊΔ46] οὗ (εδεπδθ. στε Ογγὰβ τειηδιηδα τπϊγῖν 
ἄαγβ8; δ8η4 ΟἸδαγοῆυς, ἴῃς [,λοράαθιηοηΐίδῃ δχίϊθ, 
ΑΥτὶνεα, ψ] ἢ ἃ ὑπουβδηᾶα Πορ]ἴε5, εἰσ Βυπάγεα. 
ΤΗγδοῖδη ρε ̓ αθῖβ, Δπα ἔνο ππαγοα (γεΐδη θοντηδῃ. 
Αὐ [πδ΄ βϑᾶπηθ {ἰπ]6 σϑῖὴθ 8͵50 ϑοβὶβ πΠ6 ϑυσγδοιβδῃ 
σὴ ἴγες πυπατεα Πορ]ϊῖεβ δπα Αρίδς ὑπε Αγοδάϊδῃ 
ν᾿ ἢ ἃ ὑπουβαπα Πορ] 65. Απα Ἰιεγε Ουτὰβ Πε]ὰ ἃ 
γανίονν ΔΠα τηδ46 δὴ δπυτηδγαϊίζοη οὗ ἴῃς ἀτεεῖκβ ἴῃ 
[6 ρδὺκ, δῃᾶ ὑπεὺ διιουπίεα 41} ἰο]α ἴἰο εἰενεπ 
ὑπουβδπα Πορ]ε5 ἀπά δροαῖΐ ὕνγο ἐπουβδπα ρα] αβῦ8. 5 

Τῆδηςσε ἢδ τηδγοποα ὕνο ϑἴαρεβ, ἴδῃ ρϑγαβϑδηρθ, ἴο 
Ῥεϊΐδθ, δὴ ἱπῃδοϊεα εἰν. Τότε ἢς γειηδίηθα ἴἤγες 
δὺ5. ἀυγίηρν νηοῦ ἰὴ Χεαηΐϊδθ ὑπΠ6Ὲ Ατοδαΐδῃ 

οοἸεθταϊεα ἔπε γοδαδῃ ὃ ἔδεϑυῦναὶ! νυ βδοτῆοε δηάᾶ 
Π6]α ρσαγηθβ; πε ρυῖΖοβ. ψεσα ροϊάδθηῃ 5Εγ1|01185, δπὰ 
Ογευβ Ὠἰη56 1} 5 οπα οὗ ἴποθεὲ ψῇῆο ναϊοῃεα {πῸ 
ϑδτηθβ.0 ὙΠπεπος ᾿Ὲ τηϑυοῃθα ἵνο βἴαρεβϑ, ὕψεϊνε 
ρϑιδβδηρϑ, ἴο πε ἱπῃδοϊθα οἷν οὗ Οδυδιροη-  ροτα," 
ἴῃηΠ6 1αϑῖ Ρηγυρίδη οἰζυ 88 ἐβι ρῶν τον τα ἥγοι.. 
Τπδῆος ἢδ τηδυοῆεα ἴῃτες βἴαραβ, ὈΠΙΥΓ ῥΡαταβϑδηρθ, 
ἴο (ανοίγυ-ρΕαϊοη,5 δὲ ἱπῃδοίϊοα οἷν. Τῆοτα ἢς 
ΓΕ δίῃ ἤἥνε ἀάγ8. Αὐ {ἢ18 ὑπ 6 νὰ5 ονἱὴρ {πε 
50] 16 γ8 τόσο ἤδη ἴμπταα τηοηΐῆβ᾽ ΡΥ, 8πα ἔπεῪ ννθηΐ 
ϑαὶῃ ΔΠ6 ἄρα ἴο ἢῚ8 πεδάαυδγίεῦβ δηα ἀθιηδηάθα 
ψ αὶ 5 ἀὰς πε. Ηε 4}]} ἐπε ψ ἢ λ]}Ὲ Ἔχργοββοα 
Βορθβ, δπᾶ ννὰβ τῃϑη βου ἰγου] θᾶ ; ἔοτ ᾿ξ νγὰβ8 ποῖ 
Ογγιθ᾽ ψὰὺ ἴο νι} 014 ραγτηθηΐ θη 6 Πα 

ἸΘΙΘ 868 ΤουΠπα πυτηῦεγβθ.Ό ΤᾺΘ6 δχϑοῦ ὑοΐβ]β, δοοογαϊπρ ἴο 
τΠ6 ἤσατεβ ρεθνί συν σἵνοπ, ἀστοὶ 10,60 Πορ] 68 δπᾶ 2,300 
Πρπῖ-υτηθα ὑσόομε. 

5 Τῃ ᾿ισποιιι οἵ Τνῦπδᾶπ ὥθηβ, 1. ε. ἄδυξ οὗ Μῦ. ᾿νοδθαϑ, ἴῃ 
Ατνυβηϊα. 

ει ἢν ΤΊ Ι δ. 5 Ὧν ἔα  5ιον ο}, 
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ἴοι ξοῖὶ 

τῶν - τ πὶ Σρσεννεσιος γυνὴ 
-.- τῶν. «οὐ “τ, απ ρασ εαὶ ἐλόγετο 

ππὶ τπἀὦὰπ-τστὶ τ-αοῦ ,ὧν στρατιά 
--...6 τ υττν ---- ὑὸν μηνῶν. 

ταν σ τι π-Ξ τιτ- ϑοὔὴὸ τὸ ταρασαώγγας 
ἘΠ - -. «φτερρξν. ἐνταῦθα 

»ο “-“-..- . «- .)(,. «πλυσ μένη τοῦ 
ᾷ3,΄ -α΄..«. “«-ετ-ὦ; δίιδας τὸν 

--"Ἕ “τω. τ τ“ αὺσπαιν τας ες εἰς 

-τ ““-“ο ὦ« τῶν. φΨ-πυόὰα ἔμεεψεν 

»ὰς ὡς χγμρμῶς α΄ τας Ξο μεν γῦτνν ταχ- 
και στυας. τινε. Ξ Ξραι αν τοὺῦς 

΄ - .Ἅν πω] Ἂ ἐτάχθησαν οἴ. ἐς, τεττ ων εἶγε δὲ τὸ 
΄ “εδίων Μένων καὶ οἵ σιν αετῷ. τὸ ἐξ εωσυμον 

χοφ καὶ οὐ ἐκείνον, το δὲ μεσὰν οἱ ἄλλοι 
Ἡ ΤΙ γε, ἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος ἜΣΕΙ μές μους οἱ δὲ παρήλαυνον 

ὅν καὶ κατὴ τάξεις’ εἶτα δὲ τοὺς “Ελ- 
πλὴν ἐφ᾽ ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα 

δαλν ἶδαν ΝᾺ ΒΑ ἃ αἰοροιυκίοινδ οὗ ἐπ6 Κίηρ 
ΝΣ ΔΥΚ ΝΑ ς φαδλδλν ἀν κλπ νΑΥυ  ἰν δ᾽ ἰηἰοδῦθϑα, 
ΥΝΝῳ ΘΘΝΑΝΟΝ 1 ΜῈ ΚΑΛΆ δαιτὶ Αὐζαχτοῦχος, Ξ 
"Ἂς ἣ λκόννιι ΔΝ «δὴ νὰ Κις Ἃ ἄμε οἵ 
ΣΝ ΑΝ Δ Βὸκ γον ἈΝ 



ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 1. τι. 12--ἰ6 

τηοηοΥ. Αὐ ὑΠῖ8 Ἰαποΐατα ἀγηῖνεα Εργαχα, ὑπ ψὶΐε οὗ 
ΒΥ ΘΠη 6515, ἴπ6 Κιηρ 1 οὔτε ΟἸΠ]Ἰοἰδη5, σομληρ ἴο νἰϑὲῦ 
Ογτυβ, Δη4 [Π6 δἴουυ ννὰ8 ὑμαῦ 58η6 σάνε Ὠΐτη ἃ ἰαγρε 
ΒΌΓΩ Οὗ ΤΏΟΠΘΟΥῪ ; δῦ δὴν χαΐβ, Ογγιιβ ρδια {6 ὕγοορϑ5 
αὖ ῃμᾶαῦ ὑὴθ ἔουγ τηοηΐηθ᾽ Ψψᾶρε8. Τῆς ΟἸ] οίδη 
΄Ζαδθη ννὰβ αὐζεπαεα Ὀγ ἃ Ὀοάγ-ριδᾶτα οὗ ΟἸ]ΙἸοϊδη5 δηα 
ΑΞρϑπαϊίδῃ5; 8ΔΠ64] Ρ6ορ]Ὲ 8814 ὑπαὶ γνὰβ μδα ἰπιῖ- 
τηδῖία γα] δίίοηβ νν 10} ὕΠ6 ἀπε θη. 

ΤΏδπος ἢδ τρϑιορμεα ὕνο βἴδρε, ἴδῃ ρδύδϑδηρϑβ, 
ἴο ὑῃε ἱπιαριϊεα οἰὐγ οὗ ΤΗγταρτίαη. ΤΏρτε, δ]οηρ- 
5ἰά6 {με τοδᾶ, ννὰβ ἐἶχα 80- 4164] βρυίηρ οὗ Μίάδβ, {πε 
Κίηρ οὗ ἴῃε6 Ρἢτυρίδηβ, δῇ ψῃϊοη Μιάδβ, δοοοσαϊηρ 
ἴο ὑπ ϑἴοτγυ, οδυισ ῦ {}16 ον ΑΣ ΌὈΥ πκϊχίηρ πα ννἱτἢ 
ἴῃς ναῖεσ οὗ ὑΠ6 βρυίηρ.5 ΤΊ πος δ τηᾶγοῃ θα ἔννο 
βίδροβ, ἴδῃ ρδγδβϑδηρβδ, ἴο Τυγίδθυση, ἅπ ἰη ἢ Δ] 6α 
εἰῖγ. ὙΒετε μὲ σειηαϊπεα [ῆγες ΖΑ γ5. Απαὰ {δε 
ΟἸ]Π οἷαι ᾳαθοπ, ἃ5 ἴΠπΠ6 τϑρογὺ τη, δϑδκεά Ογτὰβ ἴο 
ΘΧΒΙΡΙ. Ἰη8. ἀΥῺΥ ἴο 16 Γ; 56 ἢ} δὴ ΘΧὨ δἰ ἴα. ννὰβ 
ψνηδὺ ἢ6 ἀεβίγεα ἴο τλᾶϊκκο, ἃπα δοοογαϊηρὶ]ν ᾿ὰ 116] ἃ 
ἃ τανίανν οὗ ἴῃς Οτδοῖκβ ἀπα {6 θαγραγίδῃβ οὐ {6 
Ρἰαῖθ. Ηδε οταἀεθγεα πες (ἀγεεῖκ ἴο ἔογια {πεῖν 11π65 
Δηὴα ἴακα ὑμεὶνγ ροβίϊϊοηβ 1ι5ὺ ἃ58 ΠῈΥ ψνεῦα δοσι8- 
Ἰοπηεα ἴο ἀἋο ἴον ὑαϊ]8, δαςὶϊ σϑεῆθγαὶ ταδύβ 8} }1πρ’ 
᾿ΐὶθ ον θη. 80 ἴδεν ἔογιεα {ΠπῸ ᾿ἴπ6 ἴον ἄξερ, 
Μεπο πα ἢἷβ ἴσοορβ οσσυργίηρ πε τἱρηῦ νην, 
ΟἸδαγοῆυ5 δηα 5 ἴγοορβ με Ἰεἴ, ἀπα ὑπ οὔμοὺ 
δεμογαὶς 6 σοηἴγο. Ογγὰβ ἰηϑρεοϊεα [6 θαγραγδη 5 
ἤγβῦ, δῃαὰ {ὑπῈῪ τλδύοῃεα ρᾶβθῦ ψν} ὑπαὶγ ον ΑΪΥΎ 
ἰουτηθα ἴῃ ὑγοορβ 8πα {Πα ῖ ιν ἸΟῪ ἴῃ σΟΙΏΡΔΠΪ6Β ; 
ἴδῃ Πα ἱπϑθρεοϊαα [Π6 ἀτερῖϑ, αἀτγίνίπρ’ Ῥαβὺ ὑεῖ ἴῃ 

2 ΠῊἼ18 Βύοσγυ 18 1685 δια! δῦ ἴΠδη. 108 Β641}6], νἱΖ. ὑμδῦ ον 
ἷβ Κιμά]ν ἰτοαϊτηθηῦ οὗ 86 βαύγτ (5116 5) ΜΠ 1485 ννὰΒ στυδηίθα 
ὉΥ Πἰοηγβὰβ ὑῃ6 ἔ]Π]πθηῦ οὗ δὴν τοαπθϑῦ ἢθ᾽ τηϊρσῦ τη8 6 ; 
ἢ6 γϑαιοϑύβα ὑπαῦ 8}1} ΠΠ6 ὑοιις θα βῃου]ὰ ὑπσῃ ἴο ρο]ὰ, δηὰ βο 
ἀϊεα οὗ ἈυΏΡΕΓ. 
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ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ 
καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς 

ἹΠ ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. ἐπειδὴ δὲ πάντας παρή- 
λαᾶσε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, 
πέμψας Πέίγρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρα- 
τηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσθαι τὰ 
ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ 
ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατιώταις" καὶ ἐπεὶ 
ἐσάλπιγξε, προβαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ 
ὲ τούτου θᾶττον προϊόντων σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ 

αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις ἐπὶ 
τὰς σκηνάς, τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ 
ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐ ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ. 
τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὦνια ἔφυγον. οἱ δὲ 
“Ελληνες ἔλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ 
Κώλισσα ὑδοῦα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν Τα ξιΣ 
τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ ἥσθη 
ἐκ τῶν ᾿Ελλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἐἰδω; ΡΥ ω 

19 ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς. τρεῖς παρα- 
σάγγας͵ εἴκοσιν εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν 
ἐσχάτην. . ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ᾿ ἐν- 
τεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθμοὺς 
πέντε παρασάγγας τριάκοντα. τἀύτην τὴν χώραν 
ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολε- 

20 μίαν οὖσαν. ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς 
τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν' καὶ 
συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὗς Μένων εἶχε 

1 στρατιώτας Μ55.: (6). ὈΓΒΟΙΚΘίΒ. 

1 στγϑοὶς ὑγοὸρβ ψθῦθ ποῦ ΒΌΡΡΙΙ6α ψΨ 10} τύϊομβ ἰῃ ἐπ 
Τρ οἀογ ΨΑΥ, Ὀυῦ Ὀουρμύὺ ὑμὶν Ῥγον]βίοηβ ἔγοηιὶ ἀ6ὺ ὕο ἀδῪ 
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(8 οδαγίοιῖ, ὕπΠ6 ΟἸΠοἴαπ ἀαεθη ἴῃ ἃ οαττίαρθ. ἀπά 

.ἶὐ αν πο. 

ςονεγθα. Ώεη δα δα αἀτίνεῃ ραβδὶ ὑποηλ 41], ἢδ 
Παϊϊοα 5 οἰατγίοῦ 'ἰπ ἔγοπΐ οὗ πε οεηῖτε οὗ {Π6 
ΡΠ ΔΙδηχ, 8Π6 βεπαϊηρ ἢϊβ ἱπίεγργεῖον Ρίρτεϑ ἴο {116 
56 Π6ΓΆ4}58 οὗ ἴῃς Οτεοῖκ, ρανα ογά δῖ ταὶ ἰῃε ἔγοορς 
Βῆου]α δάνδῃσθ δύτῃβ δηα ἴῃς ρῃδίδηχ τονε ἔογνναγα 
ἰῃ ἃ θοάᾶγ. Τῆδ ρεῆθγαὶβ ὑγαπβηγ ὑεα [Π 686 οὐθυβ 
ἴο ἴῃς 5ο]άϊευβ, ἃπα σψῇθη ἴῃς ἰγυτηρεῦ βουπαεά, 
ΠΟΥ δανᾶποθα διτὴ8 8η6 οδαγρθά. Απα {πε ῃ, ἃ5 
πεν ψεηῦ οὐ ἔδδίενς δηά ἔβδϑδίεν, δὲ ἰεπρίῃ νττἢ ἃ 
5ιουῦ 6 ἴσοορβ ὕγσοκε ἰηΐο ἃ σὰ οὗ ὑμεὶγ ον 
ΔοροΙα, ἴῃ με αἰτεοϊίου οὗ ὑπῸ οδιρ. 4.5 ἴον {1 
ῬΑΥ ατίδηβ, ΠῈΥ ψγεγα [θυγ Ϊγ ἔγρ ϊοπϑά ; [π 6 ΟἹ]]- 
οἴδῃ ἀυθθπ ἴοοϊκς ἴο ΠΙρῃῦ ἰπ ἢδὺ οαγγίαρο, δπὰ {πὲ 
ΡόοΟρΡΙῈ ἴῃ ἴδε τρϑυκοῦ Ἰοῦς [Π6]} ψάγεβ δῆ ϊπα δηᾶ 
ἴοοῖκς ἴο ἐπμοὶνγ ἢθοἷ5: να ἴῃς Οτοοῖκϑ νῚ ἢ ἃ τοδὺ οὗ 
Ἰλυρῆϊου οδπγα ἃρ ἴο {ϊεὶγ οαῖρ. Νον με ΟἸ] οἶδ 
46  νγὰ8 ἢ]16α ψ ἢ δαάπιϊταύϊοη ἃς Ρεῃοϊαϊηρ {πε 
ὈγΠΠ|δὴῦ ἀρροδύϑηοα Πα π6 οὐδ οὗ ἴῃς Οτεοῖκ 
ΔΙΊΩΥ ; δηα Ογτιβ ννὰ8 αἰ σηΐϊοα ἴο 866 [ἢ ἔδυγου 
νὴ} ψ ίοἢ ἴῃς Οτεαῖκ ἱμϑρίγεα ἴπΠ6 θᾶγραγδη5. 

ΤΏδηος ἰδ πλᾶγοθμθα ἴδτας βἴδροθβϑ, ὕννθηΐν ρϑγᾶ- 
Β8ηρ8, ἴο [ἰςοπίυπι, {Π6 ᾿αβδὺ οἷν οὗ Ῥηγγρία. ΤΈδτα 
Π6 τϑηγδίποα ἴηγεα ἄδγβ. ὙΤῃοποα ᾿Ὲ τρδγοῃδά 
ἐΠγου Ρ}) Πχοδοπία ἥνε βἴαρεβ, "τ ραγάβδηρβ. ΤΊἶβ 
σουηΐγυ 6 χᾶνα ὌνῈΓ ἴο ἰῃ6 Οταακβ ἴο ῥ᾽ υπα θυ, οἢ 
ἴῃς στουπα {δὶ [Ὁ νν85 ἢοβί]α ὑδυγίζοτγ. 5 τοι ὑπο γς 
Ογτὰβ βεηῦ πε ΟἸ]Π οἶα αυδεη ὑδοὶς ἴο ΟἸΠἸοἷα Ὀγ ἐπα 
ϑηογίοϑι τουΐθ, δηά |γ6 βεῃὖ βοιλεὲ οὗ Μεῃομ᾿ 5 ὑγοορ5 ἴο 

ἔγοτη Β 016 Ὑ8 ΨΨὴΟ δοσοιηρδηϊθα ὑῃ8 ΔΥΤΩΥ͂. ΤὴΘ οοτημηϑηήον Β 
ἅἀυῦν ομἀοα νυ ἹὉἢ ““ργονιάϊηρ ἃ τηϑυϊκοῦ " (ἀγορὰν παρέχει»). 

5 Τῇ Ἰοανίης ῬΡμγυρία Ουγυβ νγ88 ραβϑίῃρ Ὀθγομα [6 Ἰἰτηϊὺδ 
οἵ 15 ΟΥ̓́ ΒΘΌΤΘΡΥ. [πἰγοᾶ. Ρ. 232. 
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καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει 
διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας 
εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάνα, πόλιν οἰκουμένην, 
μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔ ἔμειναν ἡμέρας 
Τρεῖς ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην 
Μεγαφέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν 
τίνα τῶν ὑπάρχων 1 δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπι- 
βουλεύειν αὐτῷ. 

2] ᾿Εντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλι- 
κίαν' ἡ δὲ εἰσβολὴ ἣν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία 
ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι, εἴ 
τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι ἐπὶ 
τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολήν' διὸ ἔ ἔμεινεν 
ἡμέραν. ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος 
λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις 'τὰ ἄκρα, ἐπεὶ 
ἤσθετο ὅ ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐ ἐν Κιλικίᾳ 
ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περι- 
πλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔ ἔχοντα 

22 τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος δ᾽ 
οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε 
τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦθεν 
δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίρ- 
ρυτον, καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ 
ἀμπέλων' πολὺ δὲ καὶ σ ήσαμον καὶ μελίνην κε καὶ 
κέχχρον ᾿ καὶ “πυροὺς καὶ κριθὰς θὰς φέρέι ὄρος . δ᾽ 
αὐτὸ περιεῖχεν ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ 

1 τῶν ὑπάρχων Μ5Ν.: θπι. Ὀτδοκείδβ, [ο]] ον προ; ΒΟΒΘΏΚΙ. 

ΤΑ {016 οὗ Βομοῦγ δῦ ὑη6 Ῥοσγβίδῃ οουγῦ. 
2 Ογγὰβ δὰ δϑὶϑὰ {16 1,δοθι ἰδϑιηοηΐϊδη8 ““ἤο 5ῆονν {Ππ6ιη- 

Β6Ιν 68 88 ζοοά ἔγιθδηὰβ ἴο Πίτη 88 8 δὰ Ὀδθθῃ ἴο ὕπθη ἴῃ ὑπϑὶγ 
ψ ΑΓ δραϊποῦ Αὐῃθηδ᾽" (Χϑη. Ἡεἰϊονιῖσα, τι. ἱ. 1). Τμθὸ δἰὰ 
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δϑοοτῦ θοῦ, Μδποη Πἰπηβ6] σοτητηδπαΐϊηνς ἴμεα. Ὁ ῚΓΉ 
ἔδιε ταδὶ οἵ {ῃ8 ἈΥΤΩΥ ΟΥΤᾺ5 τη 66 Τῃγουρ] (δρρα- 
αἀοοὶᾶ ἔουγ βἴαραβ, ὑνεηϊγ-ῆνε ῬΔΥΆΒΔΏ ΡΒ, ἴο Πᾶη8, Δἢ 
᾿Ἰη Δ ϊεα οἱῦν, ἰᾶγρα δηᾶ ρτοβρεγούίβ. ὙΠετῈ. ἔΠῈῪ 
Τα] η6α γα Ὲ ἀδγ8; 8πα ἀυτγίηρ [Πδῦ {της Ογγὰβ 
Ρυῦ ἴο ἀφδαὶῃ ἃ Ῥεγβίαῃ πιο Μεραρἤῆογπαβ, γῆ 0 

") 

85 ἃ ΨΘΔΓΟΙ οὗ {π6 τόγαὶ ρυγρ]α,. δὴ δποῖμον ' 
αἱ ρηϊΑΥΥ διμοηρ Πἷβ δα ογαϊηαῖθβ, οἢ 6 σἤαγρα ὑ[ϊαῖ 
Πα ψ γα ρῥ]οὔιπρ' ἀραϊπδὺ [.1Πλ. 

Ετοίὰ ἵπαγε που πηϑδάθ τόδ ἴο ἔτν ἴο δπῦεγ 
ΟἸΠςΔ. Νον ὑμῈ δηἴγσαποθα 88 ὈΥ ἃ ψδροη-τοϑ, 
ΘΧΟΘΘαἸ ΠΡ] βἴθερ πα ἱπηργδούϊοα ]ε ΓῸΓ δΔΠ ΔΥΤΩΥ ἴο 
Ῥ855 ἰἢ ὕΠ6 τὰ νγὰβ ΔΎ ΌΟΟΥ ἴο ορροβε ἰἴ; ἂπα ἴῃ ἔδοὶ, 
ἃ8 Ταρογῖ Γᾶπ, ϑΥΘΠ δ ϑὶβ ψγἃ8 ὈΡΟῚ ἴδε Πείρηὐβ, 
συδταΐηρσ ἴῃ6 επίγδηςε; ὑπετγεΐοτε Ογγιβ τγαιρδὶ θα 
ἴον. ἃ ἀδΔὺ ἴῃ πε ρὶαίῃ. Ομ {π6. [Ὁ]]ον πρ ἀδν, 
Πονανεῦ, ἃ ΤΠ ΒΒΘΠΡῈΣ οδιηθ ἰὴ ψογὰ {παῖ ϑγεη- 
Παβϑὶβ δα ἃρδβάοηβδα με Πεῖρηῦβ, θεοδυβα ἢς6 ἢδὰ 
Ἰδαυηθα ὑμαὺῦ Μεμοπ᾿ 8 ΔΙΤΩΥ ννὰβ ΔΙΓεΔαΥ ἴῃ ΟἸ]οἷὰ, 
ΟἹ ἢἰβ οἾ 546 οὔ {6 τηομπηΐδίηβ, Δηα Ὀδοδα86, 
ἔαγτίῃεσ, 6 νὰ σεις ταροτῖ ἰπαὶ ὑγγοιηα5 
μεϊοησίπρ ἴο ἰπμς ],Δοδαδοιμοηΐϊδηβ 2 πα ἴο ΟΥΤ8 
ΠΙτηβ ΙΓ ννεῦα βα]]Π!ὴρ ἀγουῃηῇ το Ιοηΐα ἴο ΟΠ] οἷα 
ὉΠ6ὰΘΥ ἴῃς σομηδηα οὗ Ταιηοβ. Αὖὐ δὴγ γαῖ 8 ( ὙΓῸΒ 
οἰ) α Πα τηουπίδίπβ νοΐ τηθεϊτίηρ ΔΠΥ Ορροϑὶ- 

. [ἰοῃ, πα 88νν ὑῃ6 οδρ ψῇστε ἴῃς (ΟἸ]Ἰοδη5 ἢΔα "εδη 
Κεοορίηῃρ συατά. Τῆεηοα ἢς ἀεδβοοπαθα ἴο ἃ ἰαῦρα 
δηα »6αυ{Ὁ] ρ]αῖπ, ννῈ]]- νναϊεγεα ἀηα Ὁ]} οἵ ἔγεεβ οὗ 
4}} βογῖβ ΔΠ6] νίῃεβ; ἰδ ργοάιοθϑ Ὧδῃ ἂρυμπάδπος οὗ 
Β6ΒΆ 16, Τ]]]εὖ, ραηΐς, ψν μεαῦ, 8πα ὑδυεν, δηα ἰΐ 15 
ΒΙΤΓΟΌΠ Ἔα ΟἹ ΘΥΝΕΓΤΥ 546, τοι 868 ἴο 868, ὈγῪ ἃ ον 

(Π6Ὺ πον τοπάδγοά (866 8]8ο ἱν. 959-39) νγγὰβ ἴπ γββροηβθ ο ὕΠπδῦ 
Γοαιιθϑῦ. 

ἐ. 6. ψἈϑῦΠδΥ οὐ ποῦ ἢ ΓΕΆΒΟΠΒ δῦ ρίνθη ὑγθγθ ὕῃθ ὑγὰθ 
ΟΠ6Β, 
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93 θαλάττης εἰς θάλατταν. καταβὰς δὲ διὰ τούτου 
τοῦ πεδίου ἤλασε σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας 
πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσούς, τῆς Κιλικίας πόλιν 
μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, οὗ ἦν τὰ Συεννέσιος 
βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως: διὰ μέσου δὲ 
τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄ ὄνομα, εὖρος δύο 

24 πλέθρων. ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοι- 

κοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς “χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ 
τὰ ὄρη πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες" ἔμειναν δὲ 
καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις 
καὶ ἐν ᾿ΙἸσσοῖς. 

2 ὅ ᾿Επύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου 
πέντε ἡμέραις εἰς “Ταρσοὺς ἀφίκετο" ἐν δὲ τῇ 
ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι 
τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο: οἱ μὲν 
ἔφασαν ἁρπάξοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν 
Κιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθέντας καὶ " οὐ δυναμένους 
εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα 
πλανωμένους ἀπολέσθαι" ἦσαν δ᾽ οὖν οὗτοι 
ἑκατὸν ὁπλῖται. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, τήν τε 
πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλεθρον 
τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ βασίλεια 
τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν 
πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν' 

- ὁ δ᾽ οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς 
χεῖρας ἐλθεῖν ἐφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, 
πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. 

2] μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέν- 
νεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν 

--.-Ἐο-.-.᾽-Ἐ͵Έ. 

1 ΤῊΘ Ὀἰγύμ- ο͵δοθ οὗ 89 δροβί]α Ῥϑυ]. 
3. ἘδΔηηουΒ 88 ὕΠ6 Βοθῆθ οὗ οἠὔβ οὗ ὕπΠ6 πιοβὺ ἱπηρογίδην νὶο- 

ἰοτῖθα οὗ ΑἸοχϑδηᾶθογ ὕμ6 ατοδῦ (838 Β.6.). 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. τ΄. 22-:27 

δΔη4α ἰουη δ Ὁ] 6 ταῆρὲ οἵ τηουηϊαίηβΒ. Αἴεῦ ἀ65- 
σομαϊηρ 6 τδῆο δα ὑπτου ἢ ὑΠ5. μ]δη ἔουν βίδρα8, 
ὑνεηίγ-ῆνε ρᾶγάβδηρδ, ἴο Ταγβαβ,͵ 8 ἰαῦρα ἀπα ρῥιοβ- 
Ρεγουβ οἰτγ οὗἁὨ ΟἸ]Π]ςεΐα, ψ] τε ὙΠῈ Ρδίδος οὗ βϑυθημαβὶβ, 
{πα Κίηρ οὗ πὸ ΟἸ]Πἰοΐδη5, ννὰ8 βἰτυδῦδα ; δηα {πγουρἢ 
16 τ] 4α]6ὲ οὗ ἴῃς οἰζγ ἢἤοννβ ἃ σίνοὺ Ὡδιηθα {πε 
Ογάμπυβ, ἔννο ρἰεῖδγα ἱπ ψαῃ. Τῆς ἱπμαθὶδηϊβ οἵ 
{}15 οἰὔγν δα ἀραπάοῃεα ἰὑ ἂἀπὰ ἢβα, νυ ττ ἢ Θγθη 6515, 
ἴο ἃ 5ἔγοῃρῃοϊά ὑρορ ἴΠ6 τηουπίδίηθ---4}} οὗ ἔθ, δἷ 
Ιεαϑδῖ, Ἄεχοερῦὺ [ἰδ ὑδνδγῃ-ΚΕαροΓΒ; δηᾶ ἔπετε τα- 
τηδίηθα «αἷθο ποθ ψῆο ἀνεὶ]ῖ οὐ ἴῃς 56α-οοδβῖ, ἴῃ 
ΔῊ ἀπά Ιββυ5.2 

ον ΕΡΥαΧχα, ὑμε νἱἕε οὔ ϑγεπηδβίβ, "δα τεδομεᾶ 
Ταγϑὰβ ἥνε ἀδγβ δῃδδα οὗ Ουτυβ, θὰ ἱπ ἔπΠ6 οουτβα οὗ 
ἢ δΥ ρᾶββαᾶρε ονθῦ [Ππ6 τηουηΐδίηβ ἴο ὑπ 6 μ]αίη ὄννο σοτη- 
Ρϑηΐθβ οὐ Μϑῃοη᾽ 5 ἈΣΤΩΥ ὃ Δα "6 θη ἰοβῦ. ϑοιηβ βαἰά 
ὑπᾶὺ ὑπ γ δα Ρεδη οαὖ ἴο ρίξοα5 "γ ὑμ6 ΟἸ]Π οἰδῃ5 νν ἢ116 
δηραρεα ἴῃ ἃ 10 οὗ Ρ] υπαδυίηρ ; ἈποῦΠ 6 Γ βίουῦυυ νγδϑ [Πδῦ 
{Π6 γΥ Πα Ὀδδη ἰεῆ ΡῈ πα, δπά, απ4}}}]6 ἴο ἤπα {Π|6 τεϑῖ 
οὗ Ππ6 δύσαν οὐ πε τοδάβ, ἢδα ὑπ ναπάσγεα δρουῦ δπὰ 
ΡουΒῃ α ; δὖ 8ΔηγΥ ταΐδβ, ἔῃ 6Ὺ πυτεγθα ἃ μυπάγεα Πορ- 
1165. Αμπὰ ψ ἤδη ἴπε τοϑῦ οὗ Μεμῃοη᾽ 5 ἴτοορβ γεδοῃεα 
Τατγϑιβ, ἰη ὑπεῖγ ΟῚ ον ἴῃς 1055 οὗ {πεῖν σουγδά 685 
ὑπ6γ ρΡ]υπάεγεα ὑπογουρ]γ, ποῖ οἷν ὑΠ6 οἰΐγ, θυΐ αἶ5ο 
ἀπε ρᾳΐδος ὑπαὺ νὰ8 ἴῃ 10. Α5 ἔογ Ογτυβ, δἴϊεντ 6 Πδὰ 
ΤΥ ἢ Θα ἰηἴο ἔπεα οἰ 6 τοῦτα ἴδῃ οὔσα βυμημῃοηεδά 
Θγα πη δβἷ5 ἴο ἢ ργδβεποα ; θυΐ Θγδηπ 6515 8814 [πὶ ες 
δα πενεῦ γεῖ ρυΐ Ὠἰμηβο] ἴθ ὑπΠ6 ἢδηαβ οὗἩ δῆγοπα 
80 νγὰ8 ποτα ρον τ] τπδη ἢδ ννᾶ5, ἀπα ἢθ νου]ὰ 
ποῦ πον ρυΐ Ὠἰιηβ6} ἴῃ ὑΠ|ὲ ἢδπάς οἵ Ουὐγὰβ 81] ἢ 15 
γυἱα δα νου Ὠΐπὶ ον ον δηα ὃς δα γτεοοεϊνεα ρῥ]εάραβ. 

 ὝΘΩη [Πς ὕνο χβδθὴ ἔμπα) }ν πλοῦ ὁπ α δποῦῃεῦ, ΒΥ ΘΠ 6515 
βδνε Ογτὺβ ἃ ἰδῦβα βὺπη Οὗ ΤΠΩΟΠΘΥ͂ [ῸΓ [118 δύτων, ν ἢ1]6 

8 ορ. 820, δῦονϑ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

΄ “ Ν 2 [4 [ον ἃ ’ στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεταε 
Ἁ “ 

παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσοχάλινον καὶ 
Ἁ [οἷ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ ἀκινάκην χρυ- 

σοῦν καὶ στολὴν Ἰ]ερσικήν, καὶ τὴν χώραν μηκέτι 
, ν οἵ 41, ὠκνχρ δεν οἷς ΄ » διαρπάζεσθαι' τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν 

που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 
1Π1|. ᾿Ἐνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ 
“ [ω 

ἡμέρας εἴκοσιν: οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν 
ἰέναι τοῦ πρόσω: ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ 

’ 3 ΄ Ἁ 3 2. Ν 4 βασιλέα ἰέναι: μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ 
Ψ “ “ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρα- 
τιώτας ἐβιάζετο ἰέναι: οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον 

δ “ καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προῖ- 
’ έναι. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε μὴ 
καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ 

7) “" 

δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν 
αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε 

Ἁ , μ ΄ ς Ἁ « ἴω 4 7 πολὺν χρόνον ἑστώς" οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον 
: ΄ 4 νν ᾽ὔ 

καὶ ἐσιώπων" εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. 
ἾΑ ὃ “ ν" ’ Ψ “Ὁ νδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς 

φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος 
Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος 
τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς" 
ΕΡΡΡ., Ν 3 3 Ἁ "ὃ θέ 2 Ν οὗς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ 

οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. 
καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, 

ν φ- Ν [οὶ ι ᾽ 3 ’ 2. ϑ ε »“" 

καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, 
᾽ ΝΝ ΄ , ᾽ ᾿ “ὦ 2 
ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλο- 

, Ω - ᾿ ᾽ κι ω 
μένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας " Ελληνας 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1- τι. 27-π|. 4 

Ογτυβ σᾶνα ἢἶτῃ οἰ τα νν ἢ οἢ ἀγα γαράγαθα δὲ οουγὶ ̓  85 
[οΚΘη5 οὗ Βοπουτ---ἃ ἤοῦβα ψ ὶ{]} ἃ σο]α-τηουπίεα ὑγ]4]6, 
ἃ 5ο]α πεοκίδοα ἃπα ὑγδςοϊεῖβ, ἃ ρο]ὰ ἀᾶρσροῦ δηὰ ἃ 
Ῥεγβίδῃῃ τῸθ6 -- Ργογηϊδίπρ πη, ἔασον, ὑμαῦ ἢϊ5 Ιδπὰ 
Βῃουϊα ποῦ μὲ ῥ᾽ πα γεα δὴν το 6 δηα ὑπ [Π6Υ ηγίρσῃς 
ἴᾶ Κα ὕδοῖς [Π6 βανεβ ὑμδῦ ἢδα ]»6 δῇ βείζεα ἴῃ οδβε πεν 
5ῃου]α σἤδηςσα ἀροη {θη Δηγ ΠΟ Τα. 

ΠΙ. γγὰβ 8πα ἢΐ8. διττὴν γεπηδίπεα Πεγα δ Ταγϑυβ 
ὑνεηῖν ἀἀγ5, ἴον Ππ6 5ο] αἴ β τε αβθα ἴο ρὸ Δηγ ἔδυ μου ; 
ἔον πεν βυβρεοϊθα Ὀγ {115 [τὰ ὑΠδὺ ὕΠδῪ ψετα σοίην 
ἀραϊηδῦ ἴῃς Κίηρ, δπὰ {πΠ6Ὺ 54 ὑπδν ἢδα ποὺ θἜ6θῃ 
γε ἴον ὑπαὺ. ΟἸξδγοῆαβ νγὰ8 ἴΠε ἤγϑῦ ἴο ἔγγυ ἴο ἔοσγοε 
Ηἷβ τβδῃ “ἴο ρῸ οη, ὑὰΐ ἔπε Υ ρεϊ τε Ηἰπὶ δῃά ἢἰς ρδοῖκ- 
ΔΕ ΪΏ415 ψν ἢ βἴομεβ ἃ5 οἵδ 85 που ὑεβδῃ ἴο σὸ ἔογ- 
ναγτα. Αὐ ἰῃπαὺῦ ἔπη ΟἸεδύουβ ΠΑΙΓΟΥΥ ἐβοαρεα 
βείηρ βἴοηθα ἴο ἀδαῖ; υὺῦ δἴδεγναγαάβ, ν ἤθη ἢδ 
γεδ ζεα ὑμαὺ δ οου]ὰ ποῖ δοσοοιιρ] 5} δηγιμὶηρσ ὈΥ 
ἔογοθ, δ οἈ]]6α ἃ τηδοϊίηρ οὗ Π8 οὐνὴ ἴγσοορβ. Αἀμα 
ἢγϑῦ ἢ6 βἰοοα δηᾶ ννερὺ ἴον ἃ ἰΙοῃρ [ΐπγθ, νυ ἢ 1] 6 ὨΪ5 τη δ} 
νναϊομοα ἷπὶ ἰῃ ΟΠαΟΥ δηα ΨΟΥῈ δ᾽] 6 πὸ: ὑΠ6 ἢ ἢδ 
ΒΡΟΪΚα ἃ5 ἔΌ]]ονν8 : 

“ς Ἐ6]]ον -50] 6]16γ5, ἀο ποὺ ψοπάθυ ὑπδὺ 1 δὴ ἀαΪ5- 
ἰγεϑθθα δὖὺ πε ργεβεηΐ βἰδυδίίοη. ΕῸΣ Ογὐγὰβ θεσϑτης 
ΤῊΥ ἔτεα δηά ποῦ ΟὨ]Υ Πποπουγδα πιδ, δ Ἔχ] ἔγοτη 
ΤῊΥ ἰαὺΠου]ηα, ἰπ νᾶιίουβ ψᾶγ5, θαῦ σάνε τὴς ἴξῃ 
Ἰπουβαπα ἄαγῖοβ. Απά 1, γεοεϊνίηρ {18 τηοηδΥ, α14 
ποῦ ἰὰν ἰὖ Ὁ ΤῸ ΤΥ ΟὟ ὈΘΥΒΟδ] 86 ΟΥ Βα ΛΠ ΘΓ 
1 ἴῃ ρῥίδδαβυσα, θὰῦ 1 ργοσεεαςβα ἴο Ἔχρεμα 1 οἢ γοιι. 
ΕἸγΒΌ 1 νοῦ ἴο ψὰῦ νὰ 1Π6 ΤἬγδοίδη8, ἀπα ἔον ὑΠ 6 
8Β8Κε οἵ στεδοςα [ ἰηβΊιοϊεα ρῥυηϊβῆτηθηῦ ὑροη ἐΐθτα 
ἢ γουν δα, ἀγίνίηρ ἔθει ουαὖ οὗ {Π6 ΟΠ βοηθβα 
ΜΘ η [Π6Υ νναηΐεα ἴο ἀδρηῖνα ὑπὸ αγεεκβ νψ]ϊο ἀννοὶῦ 

Δ 2,6. Βύ0ῃ γῇ δβ 88 οου]Ἱὰ Ὀθ Ῥοϑίοννοα οὔἱν Ὁγ ὕπ9 ᾿εγβίδῃ 
Κίηρ. Ογγὺβ 18 ΔΙγθδ αν δηβατἱηρ ΓΟΥ 8] ργθγορδῦϊνθϑ. 

2ός 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς 
ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ 
ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ 
βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς 
προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ. χρῆσθαι ἢ ἢ πρὸς ἐκεῖνον 
ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια 
ποιήσω οὐκ οἷδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὗν ὑμᾶς καὶ σὺν 
ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ. πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ 
οὐδεὶς ὡς ἐγὼ “ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρ- 
βάρους, προδοὺς τοὺς “Ἕλληνας “τὴν τῶν βαρ- 
βάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ 
θέλετε πείθεσθαι, ἐ ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι: καὶ ὅ τι 

᾿ἂν δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ 
πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν 
μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμεος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ 
ἔρημος ὧν οὐκ ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ ἂν φίλον 
ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην 
ἔχετε. 

Ταῦτα εἶπεν' οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ 
ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ 
φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι ἐ ἐπήνεσαν' παρὰ 
δὲ Ἐενίου καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι 
λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα ἐστρατο- 
πεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. Κῦρος δὲ. τούτοις 
ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν 
Κλέαρχον" ὁ᾽ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ 
τῶν’ στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε 
θαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον. 
μεταπέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλενεν αὐτόν" αὐτὸς δ᾽ οὐκ 
ἔφη ἰέναι. 
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ΑΝΔΙΒΑΘΙΒ, 1. π΄. 4- 

ἴμεγε οὗ {ὑμπεὶγ Ἰαπά. Τἤεὴ ψ δπ ΟΥτγιβ᾽ ΒΌΠΏΤΠΟΠ5 
ὄδιη6, 1 ἴοοῖϊς γοῦ νν ἢ τὴς δηά βεῖ ουἷ, ἰπ ογάοδν ἐῃδῦ, 
1 ἢς δα πεαϑᾶ οὗ της, ᾿ ταϊρῃΐ ρίνε Πἴμ δἰά ἴῃ γεϊτη 
ἔογ ἴῃς Ὀεπεοῆϊβ 1 Πδα τεςεϊνεα ἔγτοτη ἢϊπι. Βαῖ γου- 
πον 6ο ποῖ νν]5}. ἴο οοῃτίηπα {Π}6 το ἢ ψν1Ὁ}} Τ6 ; 50 
1 Βεδιὰβ ὑΠδΐ 1 τηυδὺ εἰπε ἀδβεσὶ γοῖι ἅπα οοηἰπας 
ἴο δη͵οΥ Ογὐγιβ᾽ ἔΠ 6 Πα 5}}}0, ΟΥ ῥγονε ἔδὶβε ἴο ἢΐτη δηᾶ 
γειηδίη ἢ γου. ἮΝ Βεῦθεν 1 5}4}}] θὲ ἀοίπρ ν])δῦ 15 
τὶρῃῖ, Κηον ποῦ, Ρυὺ αὖ δηγ γαῖα 1 5}}4}} σῇοοβε γου δῃᾶ 
νὴ γοὺ 5}14}} βυὲν ν]αΐθνευ 1 τηυδῦ. Απαᾶ πανοῦ 
51}41] ΔΥ Τ8Π 580 ὑῃδὶ 1], αἴϊεν Ἰεδαάϊηρσ Οτεεῖκϑ το ὅπ 6 
Ιαπὰ οὗ {ῃε Ῥαγρατῖδηβ, ρεϊγαγεα {ΠῸ Οτὐεεῖκβ δα ο]οβα 
ὑῃ6 ΓΙ μα βἷρ οὗ ὑπΠῸ Αγαγ Δ 5 ; ΠΥ, βίπος γοὺ 4Ὧ0 
ποῦ σΑΓ6 ὅο ΟὈΘΥῪ τη6, 1 58}4]] ἔο!]ονν ψ Ἰ ἢ γου πα βυβεν 
νυν δΐενεν 1 τηυϑῖ. ΕῸΥ 1 σοηβίαον ᾿πδὺ γοὺ ἅγα ἴο π16 
μοῦ ἐα᾿Π  ] πα δηα ἔτι πμαβ ἀπα 41}165; ψ τῇ γοὺ 
ΠῚ 1 541} "ὲε Ποπουγεα ψἤδγανοὺ [την "6, ΕΓΘΙ͂Σ 
οἵ γου 1 αο ποῖ ὑπίπῖκ 1 5}}4}} θὲ 4016 εἰϊπεὺ ἴο δἱὰ ἃ 
ἐγ οὐ ἴο νγζὰ οὔ ἃ ἴοδα. Βα βυτε, ὑπογεΐοτγο, [Πδὲ 
ΠΟΓΟΝΟΙ γοὺ ρῸ, Ϊ 5}8]} σῸ 4150.᾿ 

ϑυςσῇ ψεσα ἢἰβ γσοσαβ. Απα ἰδ 50]6]16γ5---ποῦ ΟὨΪῪ 
᾿ῖ5 οὐπ τθη, θυὺ ἴΠ6 γεβῦ 4].0-- - 6 πε Πεδτὰ 
1μαὺ ες 5α]α Ὲ ψοι]α ποῦ ρὸ οη ἴο ἴῃς Κίῃρ᾽ 5 οδρίἰαὶ, 
σου ΠΕ 4 ἢΐτῃ ; δηα τηοτα ὑδη ὕννο ὑμουβαπᾶ οὗ ὑῃ 6 
ἴγόορβ υηᾶεν Χοηΐδα ἀπα Ραβίου ἴοοκ ὑπο ῖγ δυτὴβ δπὰ 
{πεῖν θασραρα ἰγαΐῃ πα δπολιηρθα υἱτἢ ΟἸδαγοἤυβ. 
Βαυὶ γτιυ, ρΡεγρὶ εχεα δῃηα αἰβιγοβϑεα Ὀγ ὑῃ]15 βἰζυδίϊοπ, 
βεηῦ τερδδαίεαϊῃ ἔον ΟἸθάγο!αβ. ΟἸδδγομῃυβ τεδιβεα ἴο 
8ο ἴο δέῃ, νυῦ νι συῖ ἢΠ6 Κπον]εάρε οὗἉ {Ππ 5010 1 6γ5 
Πα βεηὺΐ ἃ τ ΘΘΘΠΡῸΓ δΔηα ἰοϊα ᾿ἷἰπλ ποῖ ἴο ΡΒὲ αἷ8- 
σουγαραα, ὑεοδυβο, 6 δα 6, ὑῖ τηδῦζεῦ νου] μὲ 
βειυ]εα ἴῃ ἴῃς τὶσιιῦ νὰγ. Ηε αἰϊτγεοϊεα ὕγγυβ, πον - 
Ἔνεῦ, ἴο ΚΕ Ρ υἢ βεπαϊηρ ἴον Πΐμα, πουρῇ ἢς Πἰμαβε] Γ, 
6 8, ννου]ᾶ γτεΐυβε ἴο ρο. 
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9 Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ᾽ ἑαυτοῦ 
στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ 
τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξ ε τοιάδε. ᾿Ανδρες 
στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅ ὅτι οὕτως 
ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον" 
οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ 
συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθο- 
δότης. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν 

10 οἶδα: ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω 
ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος, ὅτε: σύν- 
οιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὑτόν, ἔπειτα 
καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει 

] ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα 
εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, 
ἀχλὰ βουλεύεσθαι ὅ ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. 
καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ 
εἶναι ὅπως ' ἀσφαλέστατα. μένωμεν,;Σ εἴ τε ἤδη 
δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ 
ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν' ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε 

12 στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος, οὐδέν. ὁ δ᾽ ἀνὴρ 
πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν φίλος ἢ, χαλεπώτατος 
δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ἡ, ἔχει δὲ δύναμιν καὶ 
πεξὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως 
ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα" καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω 
δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι. ὥστε ὥρα λέγειν 
ὅ τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν 
ἐπαύσατο. 

13 ᾿Εκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτο- 
μάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ 

1 Αἴἶϑον ὅπως, ἴῃ {18 16 δπᾶὰ ὑῃ6 ποχύ, βίη. ἱπβουίβ ὡς, 
[ο] ον ίηρ ΟΟΡοϑῦ. 

2 μένωμεν ΜϑΝ., ἀδμ.: μενοῦμεν Μϑδν., [ο]] ον ηρ Βαί- 
ΠΏ. 

26ὃ 



ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. πὶ. 9-2 

Αἴοσν ὑπὶ5. ΟἸδάγομυβ ρσαϊπογεα ἰἱορεῖμαῦ [ἷς ΟΨῺ 
5016]16γ8, [ῃῆοϑα ῆο δα οοπια ονδῦ ἴο Ἰ)ΐτη, δῃη4 ΔΗ͂ 
οὔμουβ ψῆο ννηϊβα ἴο "6 ργιδδθηῦ, ἀπ 5ροόῖκα 85 [Ὁ]]Ονν8 : 
“Βα ον -βο]  εύβ, 10 15. οἴθαγ Πδὺ ἴῃς γα]δίίοη οὗ Ογγὰβ 
ἴο 8 8 ργδοίβοὶγ ὕΠ6 βϑᾶπη6 ἃ5 Οὐἵτβ ἴο [εἶπ ; ὑπαὶ 15, ννῈ 
ΓΘ ΠΟ ΟΡ Υ ἢϊ5 501 ]160γ8, βίῃσα νγὰ ἀθο]ἕηθ ἴο ἔό!]ονν 
ἢΐῃ, δῃηὰ ᾿ἰκαυνῖβε ἢ 8 ΠῸ ἸΟΠΡῈΥ ΟἿΣ ραγτηδβδῖεσ. 1 
ζῶον, ἤόνγανευ, ὑμαῦ ᾿Ὲ οομβίαθυβ Ὠϊμαβο] ἢ ψτοηρεα 
γυ8. Τμετγεΐογε, δ Πουσἢ Πα Κααρϑ βεπαϊμρ' ἴοΥ της, 
Ιἀδοϊϊης ἴο ρο, οἰ] 6Ηγ, [Ὁ ᾿ς ἴσας, ἔγοτη ἃ ἴδε! ηρ οἱ 
βῆδϑιηθ, θθοϑιιβα 1 δῖρ Ἵοοῃβοίοιιβ ὑπαὶ 1 αν ρῥγονϑᾶ 
αὐτονὶν ἴδ]856 ἴο πὶ, νυῖ, μεβ1468 ὑπῦ, ἔγοτη ἔεαν {]γδὶ 
ἢ ΠΊΔΥ 861Ζε τὴς δπᾶ ἱπῆϊοῦ ρα η]ϑῃησηθηΐδ ὕροΟῚ τὴ6 ΤῸΓ 
Π6 ψτοηρα 6 ὑπΊῖηΚ5 ἢ6 ἢὨὰ5 βυβδγθα δ τὴν διδῃᾶβ. 
ἴῃ τγ ορϊηίοῃ, ἱμεγοΐοσα, Ὁ ἰβ πὸ ἔϊπηθ ἴογ ὺ5 ἴο ὈῈ 
5] δδαρίῃρ ΟΥἹΎ ΧποοποοΓη δα δθουΐ οὐβεῖναβ; νψνα 5ῃου]ὰ 
ταῦθα 6 σοηϑβίἀογίηρ. ν μᾶῦ οουγϑε χὰ οὐρῃΐ ἴο 
[ΟἸ]ονν ὑπάδθν ἴΠ6 ργεδεπὶ οἰγουπιβίδησεβ. Απᾶ 580 
Ἰομρ 85 ννγε γϑηγδίῃ στε Ψψ τηυϑὺ Ἑσοηδίαθν, 1 Ὁ ηΚ, 
μον ψν6 οδπ Γετηδίῃ τηοϑὺ 58 ἘἸῪ ; οὐ, ἃραί πη, ἱδ ψψε οουπὶ 
1 θαϑῦ ἴο ἀδραγὺ δ οὔςβ, ον ψὲ ἅγε ἴο ἀδραγὶ τηοϑδὶ 
58 ε] γ δΔηα ἢονν ννῈ 5[14}} βθοῦγα ργον βἰοἢ8---ἶου ψ᾿Ποὰΐ 
ῬΓον βίοηβ. Ποῖ ΠΥ σοηθταὶ ΠΟΥ ρ᾿γίναϊε 5 οὗ ΔΩΥ 186. 
Απα τειθαρον μπαὺ ψ 8116 ἘΠ18 Ογγὰβ 1856. ἃ νϑ] 80] 6 
ἔγιθ πα ἤθη ἢς 15 γοῦν ἔγεηα, 6 18 ἃ πηοϑῦ ἀδηρογουβ 
ἔος ἤθη ἢ6 ἰβ8 γΟῸΓ ΘΠΘΙΩΥ͂ ; ἐγ Βουτηοῦθ, ἢ ἢδ5 δῇ 
διτηδιηθηΐ---ἰπἔδηἴγΥ Πα ον νΥ δηᾶ ἤεει---“ ἢ να 
811 Αἰ κα 886 δῃὰ Κῆον δροαυῦ ; ἔου [1 ἴα]κθ' 1Ὁ [δῦ ΟἿΥ 
σΔΙῺΡ 15 ποῖ ΝΕΓῪ δι δινδῪ ΤΌΤ ᾿μίτα. [Ὲ ἰδ {ἰπ|6, ἱμεη, 
ἴο ΡῬγόροβα δίνουν ρ]δῃ ΔὴΥ ὁπ οὗ γου ἄδεπιβ Ὀαβὺ." 
νυ ὑπ 686 ψοσαβ ἢς οοαβθα βρεακίηρ. 

ΤΠΟγΘΌΡοΟΙ νᾶ ϊοι8 Βρθακοὺβ ἀγΌβ6, βοὴ οὗ {μεὶγ᾿ 
ΟΥ̓ ΔΟΟΘΟΙᾺ ἴο ΟΧργ 85 πε ορίπίοηβ ὑπαν Ὠ6]4, Ὀυΐ 
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,, 2 , 2 ΄ “ Ν ς ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἷα εἴη ἡ 
ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρον γνώμης καὶ μένειν καὶ 
ἀπιέναι. εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύ- 
δειν ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 
στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ 
μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν" τὰ δ᾽ ἐπιτήδει᾽ 
2 ᾽ ς , 2 Ν 4 3 ἊἋ “ ἀγοράζξεσθαι---- δ᾽ ἀγορὰ ἣν ἐν τῷ βαρβαρικῷ 
στρατεύματι---καὶ συσκευάζεσθαι: ἐλθόντας δὲ 
Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν' ἐὰν δὲ μὴ 
διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ 

’ ’ 3 , Ν Ν ὯΝ Ε ’ 
φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει: ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα 
διδῷ, συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, πέμψαι δὲ 
καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ 
φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλα- 

“ Φ : Ἁ Ἁ , » βόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν 
ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε. 

Μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον" Ὡς 
: Ἁ μὲν στρατηγήσοντω ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν 

16 

μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω" πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾽ ἃ ἐμοὶ 
κα ᾽ ᾿ , - Ν ΠΡ. γ ἃ Ἀ τοῦτο οὐ ποιητέον: ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἔλησθε 
’ Φ Ν ΄ Ψ 20. ἡ [τὰ Ἁ 

πείσομαι ἡ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ 
Ν 3. ἢ “ Ἁ ΝΜ ᾽ 

ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα 
ἀνθρώπων. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπι- 
δεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν 

, ᾿ σ , ν ἢ ΄, κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου 
ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα 

3 “ , 7 Ἁ “Ὁ 

αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. 
λῚ [ον σὰ 

εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν Κῦρος 
220. ἘΞ τ δ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1, τπ|. 142-16 

οὗβοῖβ δἱ ἴμε ἱπδεϊραϊίοη οὐ Ο(Ἱδαγοβ ἴο τηᾶϊτα οἶθαν 
της ἀΠ που] τΥ οὗἉ εἰ ὉΠ Υ γοιηαἰ πὶπρ' οὐ ἀδραγιϊπρ νἱτπουῖϊ 
πὸ σοπμδοηΐ οὗ γγυβ8. Οπα πγδη ἰῃ ραγίϊουϊδν, ργα- 

᾿ζαπαϊΐπρ ἴο Ὀ6 ἱπ ἃ ΠΌΓΕΥ ἴο ρῥγοσδεα ὕδοῖὶς ἴο ὕτεθοα 
ννἸΓἢ 41} βρεεα, ργοροβεα {Πὰῦ ὕμδν 5Βῃου]ά οἤοοβε οἴθεγ 
δε γα}8 ἃ5 αυΐϊοῖον ἃ5 Ῥοββὶ]6, ἴῃ οαβ86 ΟἸθάγοδι αἰὰ 
ποῦ νυ 8 ἴο ᾿ἰεδα ὑῆδθῶι ὕδοῖ ; βεοοῃάϊγ, ὑπαῦ ὑπ 
βου] ὈὰΥ ρῥτονϊβίοῃϑ--- {Π6 τηδυκεῖ ννὰβ ἴῃ ἴῃς Ὀδγ- 
θατίδη ΔΥτὰΥ '!---8 Πα ῥδο]ς ἃρ {πεῖν θασραρα; ἔπθη, ἴο 
ο ἴο Ογτὺβ δηα 85Κ ἴον νθ85615 ἴο 881] ΑΥΔῪ ἴῃ ; δῃηά 
1 ες νουϊὰ ποὶ γίνε ὑπϑῖ νε55615, ἴο δϑδὶς ἢΐτη ἴὺυ ἃ 
δυάς ἴο Ἰεδα ὑβδῆὶ ποιηενδγα ὑΠτγοὰρ) ἃ σου ΓΥ 
{πα ννᾶ8 ἔτεα ]γ ; δά ἱζ 6 ννου]ὰ ποῖ σίνε ἴἤδθι ἃ 
συΐϊάα, εἰἴποσ, ἴο ἔοσιῃ ἰῃ ᾿ΐπα οὗἉὨ αϊ}}]6 ψ ἢ 4}1 βρεθὰ 
δηᾶ ᾿ἰΚενν δε ἴο 564 ἃ ἔογοβ ἴο ὁδσοὺργ {116 τηουμπἴαὶπ 
Περι ῖδθ ἴῃ δάνδποσδ, ἰῃ οτάθυ ὑπαῦ ποι ]ΠῈν Οὐτὺβ ΠΟΥ 
{π6 ΟἸ]ΠἸοΐαπ 58 βἤουϊα ἔογεβϑῦδ]} ἐπ οιη--- πα να ἢδνα 
ἴῃ ΟἿΥ μοββθβϑϑίοη, ἢδ 88, “τηϑδην οὗ ἰῃδβα ΟἹ] οἶδ 
856 πηὰς]] οὗ ὑπεῖγ ργόρευ ὑμαὺ ψα μάνα βεἰζεα 88 
ΡΙ]υπαάον. Ὁ ϑυςῇ ψετὰ ἴῃς ψογάβ οὗ [ἢ]15 Βρεδίκευ. 

Αἴεῦ Πἷπὶ ΟἸδαγομ5 584 τλθυοὶν [Π|5: “1, εἴ πΠῸ 
ΟΠ 6 ΔΠΟΠΡ᾽ γοι ΞΒΡΕΆΪ Οὗ της ἃ5 πε τηδῃ Ψ}Ο 5 ἴο Βο]α 
115 σοΟΙωτηδηα, ἴον 1 966 ἸὩΔΠΥ ΓΕΆ50η8 ψἢγ 1 Βῃου]α 
ῃοῦ ἀο 80; 5880 ταῦ ον ὑπαὶ 1 5}8}} ΟὔδῪ ἴο ἴπΠ6 μεβὶ οὗ 
ΤΩΥ͂ Δ01Π|Ὸ0γ ὑΠ 6 τᾶπ νοι γοὺ οἤοοβα, ἴῃ ογάεν [ἢ δὶ 
γοῦ τᾶν Κπον ὑπΠᾶὖ 1 υηἀεγδίδπα 85 νν6}] ἃ5 8ΔΠῪ οὔἢϑὺ 
ΡεΙβοη ἴῃ πα νου] ἢον ἴοὸ Ὀ6 ἃ βυθοταϊηαῖα 450. 
Αἴδεν πε Πα βρόίκβῃ δῃηοῦῃοιν τδὴ ἃτοβα ἴο ρμοὶηὺ ουἱ 
16 ἔοο! βῆ π655 οὗ ὑπΠ6 βρεάκεὺῦ νο δα υτρεαᾶ [Π6πὶ 
ἴο 851 ἔον νββ85615, Ἰυϑὺ δ8 1 Ογτὰβ ψεγε ροίῃρ' Ὠομ.6 

᾿ἀραΐη, ἀπ ἴο ροϊπὺ ουῦ 4150 ἢονν ἔοο] 180} ἰῦ ννᾶ8 ἴο 881 
ἴον ἃ ρσυϊας “ἔγοιῃ ὑΠὶβ τῆδη οβα θη θυρυῖθα να δΓ6 
τυϊπίηρ. ἰἴπάδαάα, ᾿ξ ψγὰ ῥγόροβα ἴο ἰγτυβῦ ὑπὸ συϊάς 
ὑπαὺ ὄγτὺυς ρίνεβ τ.ι58, ψ ηαὺ ἰδ ἴο ΠΟΥ τ.5 ἴγοιη 
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διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον 
“ 4 ΑῚ Ἁ 3 ’ Ἁ Δ -Σ 17 προκαταλαβεῖν; ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ 

πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς 
πῆς ᾽ὔ , . »“Ξ, ε τ ἢ 

τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι 
[ϑ ’ Ψ .Ὶ ς -»“ὟἮ 3 [4 ο’ ᾽ Μ 

ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται 
ἐξελθεῖν" βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου 
“λαθεῖν, αὐτὸν ἀπελθών: ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. 

18 ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι: δοκεῖ 
δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον οἵτινες 
ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βού- 

4 ὃ Ὁῦυ λεται ἡμῖν χρῆσθαι" ν καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἦ 
παραπλησία οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς 
ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι 

19 τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων' ἐὰν δὲ μείζων 
ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα 
καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς 
Ν Ἅ 4 Ν ’ 2 ’ Ψ ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι οὕτω 

νι, ς“᾿«᾿» ᾿ ᾽ ) κα Ν ’ 
γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι 
ῆ ,ὕ νι ’ 3 “ » » ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν" 
“ 3 Ν Ὁ ’ 3 “ ὅ τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο" 
ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 

20 Εδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλε- 
άρχῳ πέμπουσιν οἵ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα 
τῇ στρατιᾷ. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνα το ὅτι ἀκούει ᾽Αβρο- 
κόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ 
εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς" πρὸς τοῦτον 

1 ΑΒ ἀδβοῦῖθϑα ἴῃ ᾿. 2. 
3. 2,6. ἴῃ Ὅ9 ἔογηι οὗ Ἔοχίγὰ ρϑυ. 
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αἰγεοϊίηρ; Ογγὰβ 4150 ἴο ὁσουργ ἴπς Πεῖρῦβ ἴον ἃ8 ἴῃ 
δΔανδποα ἢ ΕῸΣ Τὴν μαι, 1 8ῃου]αὰ ἢεϑίϊαϊε ἴο εἴ: 
θᾶγῖκ οἡ {πε νϑβ88615 ὑπαὶ ἢς πιὶρῃϊ σίνε α8, ἔογ ἴδαῦγ 
οὗ ἢ15 βἰἰκῖηρ ὰ8 ψ ἢ Π15 νᾶ - 5105, δΔηα 1 βῃου]ά "ὲ 
αἴγαϊα ἴο ἕο Π]Πονν μ 6 συΐϊάς ὑπαὶ Πα τηϊρῦ ρῖνο, ἔου ἔδαν 
οὗ 18 Ἰεδαϊηρ' 5 ἴο ἃ ρἷαδος ἔγοιῃ ψ ]οἢ 10 Ψ1}} ποῦ "8 
ΡοΒββι 016 ἴο Ἔβοᾶρε ; ΠΥ οῃοῖϊος ψου]ὰ ἰλρ, ἴῃ ροΐηρ οὔ 
νιπουΐ Ογγαθ᾽ σοηβοηῦ, ἴο ρὸ οὔ νιτπουΐ ἢἷ5 Κπον- 
Ἰεάρε---αηα ὑπαὺ ἰ5 ποὺ ροβϑϑβϑί]6θ. Νον ἴῃ ΤΥ ΤΟΜῊ 
ορἱπίοῃ ὑΠ6 ρ]δῃ5 1υ8ῦ ργοροβεα εξ Ποῆβ6η86 ; γαίῃ ου, 
Ι ὉΠ ΠΚ νὰ βῃου]α βεμα ἴο Ογγὰβ τηδη οὗ πε ῬΓΟΡΟΓ 
βογῦ, δἰοηρ ψτὉ ἢ} ΟἸ αγο λα5,.ἴο ἃ5]ς ῃΐτη νῇδὶῖ 86 ἢς 
ν5η6 5 ἴο τηδῖα οὗ ἃ8; δηὰ ἰῇ ἷ5 δηΐουργίβε ἰβ ἼἰΚο 
ἴῃς βογΐ οὗ οπὲ ἰῇ ψϊοῖ μα δἰαρ]ογεα τηθυοθῃδυθβ. 
ρμεΐογθ, 1 {πη ἐπμᾶὺ νναὲ 4150 5ῃου]ά [Ὁ] ]ονν ἢΐτα δηα 
ποὺ θὲ χηοῦεὲ οοψύαϊΥ ἴμδη ἴποβα ψῆο ψϑηῦ ἃρ 
ψῚ ἢ ᾿ἷπὰ οα ὅπ 6 ἔογηον οσοδβίοι ; ἰζ, μονγανοσ, ἢΪ5 
Θηὔαυρυΐβα ἰ5 ἰουηα ἴο μὲ ργεαῖεγ Δη6 χηοσα ᾿δ ουου8 
δα τόσα ἀδηρσογουβ [ἢΔη {ΠπῈ ἔρυτο  ομθ, νὰ οὐρῃϊ 
ἴο ἀεημηδηα ὑῃαὺ ἢς 5 ου]α εἰ εν οὔεν βυῇεϊεπὶ ροτ- 
ΒΔ ΟΠ. 2 ἀπά ᾿εδα ἃ οἡ νυ τ} ᾿ΐπι, ΟΥ̓ γἱ6]α ἴο ΟἿΥ 
Ρεγβϑυδβίοη δηά ]Ἰεῖ ἃ8 ΡῸ Ποπλα ἴῃ ἐγ Εμ88}1Ρ ; ἴὺγ ἴῃ 
{15 ψᾶν, 1 να β5ῃου]ᾶ [Ό]]ον ἶτα, να ϑῃμου]α [Ό]]ονν 
85 ἔγ] 6 Π48. ἀπα Ζϑδ]οὺβ βυρρογίαδυβ, ἂπα 1 νγα 5ῃου]ὰ 
5ο ὕᾶοκ, νὰ βῃου]ᾶ ργὸ ὑάοκ ἴῃ βαΐεῖγ. [ ῬυΌροβε, 
ξαγῖμον, ὑΠπᾶὺ Οὐν τεργαβθηζαϊίνεβ βῃου]α ταρογῦ Ῥδοὶς 
ἴο υ8 νν»ηδϊενου ΥδΡΙῪ ἢ τὰᾶῪ πλᾶκο, 8πα ὑπαῦ νγε δεν 
Ποδιῖηρ ἢ 5Βῃου]α ἀδ]ογαῖα δρουῦ ὉΠ6 πγαίζον."ἢ 

ΤΗΐβ ρῥίδη νγὰ5 δδοριεά, δηὰ {π6ὺ οἤοβα τεργεβθηΐα- 
ἰνε8 δῃὰ βεηΐ ἔπε ψ ἢ ΟἸδαυσ 8; δηα {Π6Υ ρῥτο- 
οςοΘαδα ἴο ρυΐ ἴο γγὰβ 6 4ισβυοηβ γαβοϊνθα ΡΟ. 
Ὀγ ὑΠ6 ἃύωγ. Ηε τερ]ἰοεα ὑπαῦ ἢς Πδᾶ πεαγὰ {παῖ 
ΑΡτγοοσοιηδ5, ἃ ἴοε οὗ ᾿ϊβ, ννὰ8 δ {6 ἘΠ ρΡγδξαβ γΙν Θυ, 
ὕνεϊνεα βῖδαρεϑ αἰβίδην. [Ὁ νγὰβ ἀρδϊηβῦ ῃἶπ, ἐμεγείογε, ἢ 6 
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οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν: κἂν μὲν ἡ ἐκεῖ, τὴν 
’ Μ ’ 3 ΄-“»ὦ 9 “ Ἁ , ’ 

δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἣν δὲ φύγῃ, 
ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. ἀκούσαντες 
δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις" 

δ᾿ Ἧ ξε 7 Ψ Μ) δ ’ 

τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, 
Ψ ΛΑ 307 “᾿ Ν ’ ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ μισθόν" 
ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν 
οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδα- 
ρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ" ὅτι δὲ ἐπὶ βα- 

[4 ΝΜ 30 5» -» "ἢ 3 Ν 3 “Ὁ 

σιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε 
φανερῷ. | 

ΙΝ. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρα- 
᾽ 3 Ν ’ , Φ Ν σάγγας δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ 

εὗρος τρία πλέθρα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει-σταθμὸν 
ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, 

4 ν Φ ’ὕ 2 “ 2 “ἢ 
οὗ ἣν τὸ εὗρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθ- 
μοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς ᾿Ισσούς, 

- , ) Ὁ» , » ΔΝ ΠΝ , τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ 
οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ 
Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽ 
αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. 
ἡγεῖτο. δ᾽ αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ ᾿Εφέσου, 
ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς 
ἐπολιόρκει Μίλητον ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν, 
καὶ συνεπολέμει Ἰζύρῳ πρὸς αὐτόν. παρὴν δὲ κα 
Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετά- 

1 ὅτε... αὐτόν : οοηάοιηηοα ὑγ Οονεῦ, ΜΟΙ δὴν 6αα. 
[ο]ϊον. 
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5814, ὑῃπδὺ ἢς ἀδδίγεα ἴο χράγοῆ. Αμὰα ἰἔ 6 νγεσα ἵῆθσο, 
ἢς ν᾽] 5ῃ6α ἴο ἱπῆϊοϊ ἀ 6 ρΡυπίὶβηταθῆΐ ὕροη ἰτα; “ ὰζ 
ἩΓ ἢδ ἢδς5 ἢφα,᾽" Πα σομῃτϊπιςδα, “ἦ““ψγνγ΄ὰὲ Ψ}}}} ἀο] ρογαῖα 
δρουϊ Π6 τηαῖζαεν ἔπθ δηα ἔμενε. ροη εαγίηρς 
118 τερὶγ πε ἀδρυῖδβ γερογίθα [ὃ ἴο ὑπ 5ο] ἀϊευβ, δὰ 
ἀπου, ΨὮ1]6 βυθροοίίπρ τΠδὺ Ογτιβ ννᾶβ Ἰοδαϊης ὑἤδθυὰ 
ἀραϊηδῦ ἴπε Κιίηρ, πδνευῦῃθ]68585 ὑπουρχῃῦ [Ὁ θεβὺ ἴο 
ἴθ] ]ον πη. ΤΠδΥ ἀβκοά, βοννανευ, ἴῸΥ ΠΟΓῈ ῥΔΥ, δηαᾶ 
Ογζὺβ ῥτοιβθα ἴο ρίνα ὑμεμ 411 Πι] ἢ 85 πο ἢ ἀραΐη 
88 ἴπαυ δα ὕδδϑὴ γεοεϊνίπρ Ῥεΐογθ, ΠδιηοΪυ, ἃ ἀασγίς 
Δα ἃ Πδ] ἃ τηοηΐἢ ἴο οϑδοῦῇ χϑη ἰπϑ6δα οὗ ἃ ἀδεῖϊο : 
υαΐ δ5 τερᾶγαὰβ ὑΠ6 βυβρίοίοη ὑμᾶὺ ἢ6 ννδ5 ᾿εδαϊηρσ 
[Π6πὰ ἀραϊηδῦ ὑΠ6 Κίηρ, πο οὔς ἢοαγὰ 1 δὄχργεββεα 
ὄδνεη ἰπεη----ὖ ΔΠΥ ταῦθ, ποῦ ΟΡΘΗΪΥ. 

ΙΓν. Τδῆςς 6 Δύο ΠΘα ὕνο βἴδαραβ, ἴεῃ ῬϑγΆβΔηρ5, 
ἴο ὑΠ6 Ῥβαγιβ τίνευ, ὕΠπ6. να} οὗ ψ ῃοἢὴ ννὰ8 ἴῃγθο 
ρνἰεῖγα. Εγοῖὰ {ἰοῦ ἢ τπᾶγο δα ομα βίδρο, ἢνε 
Ῥδταβδηρθ, ἴο ἴῃς ῬΥγδτηυβ τίνεγ, {πε μι Ἐ} οἵ ψΒΙΟΠ 
νγ85 ἃ βἰδάϊαση. ΕὙομλ ὑθογα Π6 τδγο θα ὕνο βἴδαρεϑ, 
ἤἤϊδεη ραγδβδηρβ, ἴο ἴββϑυϑ, ὕῃε ἰαϑὺ οἱζυ ἴῃ ΟἸ]Πςΐδ, 
ἃ ὈΪδος εἰϊζυαϊεα οὐ [ἢ6 568, δηὰ ἰαῦρε δηᾶ ργοβ- 
Ροτουβ. ᾿ Τπεγα ὑΠ6γ τοπηδϊ δα ἴῃγεα ἀᾶγβ; δπα {πα 
8Π105 ἴτοιηα Ρεὶοροηππαβυβ2 δυγνεα ἴο τχδαὶ Ογγιβ, 
{πιγτῦγ-ῆνε ἴῃ πυμαρεν, ἢ Ρυυπαροταβ ἴῃς [,δοεάδε- 
Τηοηΐδ 8ἃ5 δἀπλῖγα] ἰῃ σομηδηα οὗ με. ΤῆοΥ δα 
Ὀδοι συ !άεα ἔοι Ερῆδϑβιιβ ἴο [5805 ὉῪ Τἄπιοβ [ἢ 6 
Εργρίϊαη, γῆ νγὰβ αὖ πῃ ἢεδα οὗ δηοΐμογ ἢβςεὶ οἱ 
ὑνϑηϊγ-ῆνε 505 ὈοΙοηρσίηρ ἴο Ογτὰβ --ἴ 6856 Ἰαϊζον 
μείηρσ ἴῃς 5ῃϊρ5 νι ψΐο ἢ Τάμλοβ δὰ 1γεβίερεα 
ΜΙεῖαβ, δὲ ὑπ. ἔπιε νεη ἰδ νὰ5 {γε μαὶγ ἴο Τίββ- 
ΡἤοΥμ 685,8 δηά δά βυρρογῖεα ΟΥτγὰ5 ἴῃ 58 ΨΥ ὍΡΟΙ 
ΤΊββαρθδγηθαθ. ΟΠ εἰ ἰβϑορῆυβ {Π6 ,Δοεαἀδοιηθπίδη ἃ]80 
Αυτῖνθα ψ ἢ [15 δεῖ, σοπλίηρ ἰ ταβροηβα ἴο Ογγαβ᾽ 

1 ΤῊ βἰδάϊιηι ΞΞ- ὅ82ὲ ΕἸ ΠΙΒἢ ἔδϑῦ. 
3. ὅ'66 11. 2]. 8 δοοὶ. 7. 
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ς Ν ’ ς ΄, ΝΜ ε ’ πεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, 
ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν 
παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ 

Υ͂ ’ 
᾿Αβροκόμα μισθοφόροι “Ελληνες ἀποστάντες 
ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακύσιοι ὁπλῖται καὶ συν- 
ἐστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. 

3 » 9 ΄ Ἁ [4 ΄΄ Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 
ὦ 5. ἃ 4 “Ὁ . ἢ Ἁ -᾿Ὸ σ [4 ᾿ πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. 

ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν πρὸ 
τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, 
τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο 

Ἁ ’ Ν ’ , ς κα ,ὔ φυλακὴ φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων 
Ν 4 ΝΜ 4 ’ σ ἃ ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὗρος πλέθρου. ἅπαν δὲ 

τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς" καὶ 
“ 3 4 ’ φ Ἁ ς ’ Ἁ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ' ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ 

καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερ- 
3 , 3. 7 5 ν Ν - , 

θεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι' ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν 
ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύργοι.: ταύτης ἕνεκα 
τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως 
{ ’ ᾽ ’ Ψ λφ Μ “ ἴον 

ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν 
ν ’ 8 Ἁ ’ 3 , 

καὶ βιασόμενος" τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν 

ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, ὅπερ ᾧετο. ποιήσειν ὁ 
Κῦρος τὸν ᾿Αβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. 
᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ 

1 πύργοΐάφηι., ἰο]Π ον ην ΗἨδυθιηδη : πύλαι Μ5Κ, 
2 εἴσω καὶ Μ55.: ἀδιη. Ὀγαοϊκθίβ. 
8. καὶ βιασόμενος Μδτ.: βιασομένους (ἀθτη., ἔο]] ον ηρς ΘΟ ΘΏΚ]: 

καὶ βιασάμενος (ΟΥ βιασάμενοι) ΜΔ, : βιασόμενος Ὀϊηαογί. 
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ΒΌΓΤΩΟΠ 5, ἰορεῖμεῦ ψἱἢ βονθὴ υπαγοα Βορ]ἑϊε5, 
ΟΥΟΥ ΨῃοηΣ δ σοπύϊπυρα ἴο ΠοΙΪα σοτητηδπα ἴῃ {Π6 
ΔΓΤΩΥ οὗ τυ. Απά {π6 5}105 ἰὰν δὖ δῆοθ ον δ]οηρ- 
βἰἷάε Ογγυβ᾽ ἰδηῖ. [Ὁ νὰ δὖ [5818 Ὃ]50 ὑπὺ {πὲ 
Οτδεῖκ τουσθηδγῖοβ 0 ΠδΔα Ὀδοη ἰῃ ἴἢε βευνίοα οἵ 
ΑΡτοςσοτμδϑβ---ἰουὔῦ Ὠυπατγεα Πορ!] 1ξ68---ἰοἰπεά ὔγτιιβ, 
αἴτον ἀδβογίηρ ΑΡτγοοοϊηδ8, Δη6 80 θογῈ ἃ βῇδγα ἴῃ ἢ 5 
εχρϑαϊϊίοι δραϊηβδὶ ὑπε Κίηρ. 

ΤΏσπος ἢδ ΠΔΙΟἢΕα οὁη6 βἴαρε, ἢνα ράγϑβ8ηρ5, ἴο {Π6 
Οαῖεβ θεν δε ΟἸΠ]Ἰοα δηθὰ στα. Τῆδβα σδῖαδβ οοη- 
βἰοιθα οὗἉὨ ὕνο νν4}15; ὑῃ 6 ομα οἡ {μ6 Ὠἰῦποσ, οὐ ΟἸ]Ἰοΐδῃ, 
5:4ε ννὰβ ῃ6]α ὈΥ ϑυεῃη6βὶβ ΔΠα ἃ ραγγίβοη οὗ (Ἰ]]οἰδ 8, 
ψν 116 {Ππ6 οθα οὐ {πε ἔδγεῦμεν, ἴῃς ϑγγίδῃ, 51:46 νγᾶ5 
γΓερογίεα ἴο "»ὲ συδγτάξεα ὈΥ ἃ φσαγγίβοη οὗ πε Κἰηρ᾿5 
ἴγοορβ. Αμπᾶ ἴῃ ἴδε βρᾶδε θεΐνψαεθῃ 686 νν8}}5. ἤονν8 
ἃ Υἶνεν πδιηξά. ἴΠ6 Οδγδ05, ἃ ρ]εϊγυγα ἴῃ ἢ. 
ΤΙΣ δηζίγο ἀἰβίδηος ἔσο οὴς νγᾺ}} ἴο ῃ6 οὔ δὺ νγᾶβ 
ἴῃγτεε βἰδαΐαᾳ ; δῃάὰ ἰΐ ννὰβ ποῖ ροβϑβϑίῦ]ε ἴο εἴδεοῖ 4 ρ858- 
βᾶρε ὈΥ ἴογοθ, ἴουῦ ὑῆε ρᾶ88 νὰβ Ὡδυγον, ἴῃς νν4}5 
Τεδοῆεα ἄονῃ ἴο {πε 868, δπηα αὔονε πε ρᾷ88 ψεῖς 
ΡΓΘοΙρΙϊουβ τΌοῖκ5, νν 1116, θ6βῖ4 65, ἵπεσα ψγοσα ἴοννειϑ 
ὍΡΟΩ ὑοΐῃ ἴῃ ννα}]18. [ὃ νψὰβ Ὀδοδυβδε οὐ {Π15 ρ858 
πᾶὺ Ογτὰβ δα βεηῖῦ [9 ἴῃς ἢςεοῖ, ἰῃ ογάθν ὑπαὶ ἢ6 
τηϊρ᾽χῦ ἰδού αγκ ὨΟρ]ε5 θαῦννεε δηαᾶ Ὀεγομπα {πα 
νν8}}15. δπα {π5 Ον ρον Γ᾽ ἴῃ 6 Θμθιὴν 1 ὕΠ6Υ 5ῃου]ὰ 
θὲ Κερρίπρ ρυδτὰ αὖ ὑΠε΄ ϑγγίδηι (ὐαϊεβ---ηπα {πδ΄ νν85 
ΡΓαοΐίβεὶν ψν δῦ υὐτγβ Βαρροβθα ΑΡτγοοοιηδϑ ννοια ἀο, 
ἔογ ἢς δᾶ ἃ ἰᾶγρα δύϊηγ. ΑΡτγοσουηᾶϑδ, ονενου, αἰὰ 
ποῦ ἀο 580, υὺ 85 5Β00ῃὴ 85 δ Ὠεδαγὰ ὑπαὶ Ογτσιιβ 
ννὰ5 ἱπ ΟἸΠἰοία, ἢς ἴυγηθα δὐρουῦὺ ἴῃ ἢΪ8 ἸΟΟΓΠΕΥ͂ ἔγουη 

1. ὅδε ῃοῦϑ οῃ ᾿Ϊ. 2]. ΤΏδβα βονθὴ πυπαγοα ΠοΟρ] 68 ὉΠ 6 Σ 
ΟἸπϑτἰδορμυβ μδὰ Ὀθθη βϑηῦ ΌὉΥ ὑπὸ 1,δοράἀδοπιοηΐδη δυῦθο- 

᾿ς ΜῆοΒ ἴο δἱά Ουτγυβ, δηα σοῦ ὕΠ 6 ΟΠ]Υ ὕγοορβ ἴῃ ἢΪΒ ΔΓΠΙΥ 
. ΜΒ ΟΣ βύοοα ̓ἢ δηγΥ ΟΕΟ]4] ΘΟΠΠΘΟΙΙΟΣ τ ἢ δὴν ἀσϑοίκ βίδίαβ. 
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Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς 
ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας. σταθμὸν ἕνα 
παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλεν οἰκου- 

, ες: νΝ , 5. Δ “- 2 » μένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ" ἐμπόριον 
δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες 

" Ἢ "Ὁ » ς ς “,., Ν πολλαί. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά; καὶ 
Ξενίας ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς 
3 , - ) - Ἁ Ν : ΝΜ 
ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἀξια 

ἐνθέμενον ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις 
ἐδόκουν φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας 

2. “ὦ Ἁ Ἁ “4 3 , φ 
αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς 
3 ͵ 3 Ἁ ε γφος ΄ Ἁ :} Ν 

ἀπιόντας εἰς τὴν Ελλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς 

βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ 
δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκοι αὐτοὺς 
Κῦρος τριήρεσι: καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς 

ἡ ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾧκτιρον εἰ ἁλώ- 
πττ-- ςσοίντο. 

“ Α Α . Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς. στρατηγοὺς. εἶπεν" 
᾿Απολελοίπασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ἀλλ᾽’ 
εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν' 
οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται" οὔτε ἀποπεφεύγασιν" ἔχω 

’ [4 ς δι Ψ.' ’ὔ -“ 3 . 
γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον: ἀλλὰ 

Α ᾿ ᾽ ΝΜ 3 Ἁ ΄ 53ῶ9᾽ ») ζω 

μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ 
οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, 
; Ν Ἁ ᾽ ’ ΄ Ν Ἁ 
ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ 

[ο “Ἄ “ “Ὁ 

αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. 
3  Ν 1 ἰδό ΕΥ̓͂ ’ 5." ὶ ς ζω 

ἄλλα ἱτωσαν," εἰδοτες ὁτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς 

1 ἴτωσαν Μαγτ., ἴο] ον πος Βογπϑιηδηῃ : ἰέτωσαν ΜΆ Ν.: των 
ὕϑῃι. ' 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. τν. ς--ὃ 

Ῥμοδηὶϊςία ; δῃα πηγομεᾶ οὔ ἴο ἰοίη με Κίηρ, νὴ δὴ 
ΑΥΤΩΥ͂, 8580 πε τεροτῦ τδῃ, οὗ ἴπγϑε μυπατεα ὑποιβαπά 
ΤΏ6Η. 

ΤΏδπος Ογγὰβ τηϑγοθμθα ομα βἴαρα, ἤνα ρδυάβδηβ, 
ἴο Μγτίδηαιυβ, ἃ οἰ οἡ ἴῃ6 5θδ- οδϑβῖ, ἱπῃδοϊ θα ὈΥῪ 
ῬμΟΟΙΟΙΠΣ,, ἰὃ ννᾶ8 ἃ ἰγδάϊηρ' ρμ]δοα, μα ΏΔΗΥ τηδῦ- 
ομδῃΐ βῃϊρβ. ψεέγε ᾿γίηρ δ δῆμον ἔπεσε. ΤὭσγα ἢ6 
ΓΘ δ δα βανθὴ ἄδγβ; δηὰ Χεοηΐδδ 6 Αγοδαΐδη δηα 
Ῥαβίου ἴη6 Μερατγίδη δπλθαυεα ὕΡΟΠ ἃ 5ῃΐρ, ρυΐ οἢ 
υοδγὰ ὑπεὶγ τηοϑὺ νυ δῦ]ε εἴεοῖβ, μα 5816 ἀνᾶῪ ; 
ΠΟΥ ψεγα τηοναα ἴο ἀ40 ἰἢ15, ἃ5 τηοβδὺ ρεορῖς ὑὉπουρῦ, 
ὈΥῪ δ᾽ ἔεοϊϊηρ οὗ 7εα]ουβ ργίάςθ, θδοαυβε ὑπ εῖγ 80] 16 Ὑ85 
ἢδα σοπα ονεσ ἴο (]δάγοι5 5. ἢ ἴΠ6 ἰπιθῃτίοη οἱ 
δοίηρ Ὀδοκ ἴο τεοθοα δρϑίῃ ἰπϑίθδα οὗ ργοσεθαϊηρ 
δαϑαϊηδὲ ἴῃς Κίηρ, δμὰ Ογτὺβ Πδα δ δνεα ΟἸεδυο 8 
ἴο Κεαρ ἴδε. Αἴἶἴεν πεν δα ἀϊβαρρεαγεά, ἃ τε- 
Ρογὶ ψεηῦ τουπα ὑπαὶ Ογτὰβ νγὰ8 ρυγβαΐηρ' ἔμ ηὶ ἡ ἢ 
ὙνΔΥΒΠΪρ5 ; δηα 116 βοηθ ρθορὶς ργαγεα ὑμαῦ ὑΠ 6 Ὺ 
τηΐρῃῦ μὲ οἀρίυγεά, θθοδιι5θ, 85 ὑμε 8814, ἔΠῸῪ σγαῦα 
σονψατγαβ, γε οἴμευβ ἔε]ῦ οἱτγ ἴον ἴμεῃ ἢ ὑΠ 6 γ 5ῃμου]ὰ 
Ὅς σδυρῦ. ι 

γγυ8, Ὠονγανεσ, ο4]16α ὑῃςῈ ρσαοηοτα β τορεῦμεν Ἀπα 
Βα] ἃ : ““ Χεηΐδβ δῃᾷ Ραβίοη αν ἀεβεουϊεα 85. Βυϊ ]εῦ 
ὕπαια, πονεγῦμο]ε58, Κηονν 0}] γν 61] ὑπαὺ ὑμ Ὺ ἤάνα ποῖ 
δϑοαρεα ἔοι της---ΕἰΠεοΥ Ὀν βἴβα! ἢ, ἕου 1 Κπον ἴῃ 
Ὑγμαὶ αἰγεοϊϊοη μον ἤᾶνα ροης, οὐ ὈΥ͂ Βρεε4, ον 1] 

᾿Βᾶνα τηϑη-οὔ αν στ ψν ἰοἢ 1 σδῃ ονοτίακαε {πεῖν ογδίν. 
Βαΐ ἴοῸΓ τὴν ρᾶγί, 1 ϑνεασ ὈΥ ὑῃς ροάβ ὑπαΐ 1 5}.4}} ποῖ 
Ρυΐδὰα ὑμδιῃ, ΠΟΥ 514} ΔΗ ΟΩΘ 840 ἀρουΐ της ἰμαῖ 
1 86 ἃ ΤἸηδη 50 ἰοῃρ 85 ἢς 5 ψν τ τὴς δηᾶ ἵμθη, ἢ ῃ 
ἢδ6 νδηΐβ ἴο ]θᾶνε πγ6, βεῖζε ἢϊτη δηα τηδὶγεδῦ ἢΪπὶ 
Δα ἀσβροῖ! Ὠΐτη οὗ ἢἰβ8 ροββεβϑϑίοῃβ. Ναγν, ἰοῦ {ῃθῃὰ 
5ο, ψ τ τς Κπον]εάᾶχε ὑπαὶ πεῖν ρεμανίουν τοναγὰ 

4 ῳ 
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ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ: 
τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι ρουρούμενα" 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ ἀπολήψον- 
ται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. καὶ ὁ 
μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ “Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυ- 
μότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν 
Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνε- 
πορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέττα- 
ρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, 
ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων 
καὶ πραέων, οὗς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμεζον καὶ 
ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ 
κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς 
ζώνην δεδομέναι. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς 
πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ 
Δάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. ἐν- 
ταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας 
ἄρξαντος, καὶ “παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, 
ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽ αὐτὸν 
ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. ἐντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντε- 
᾿καίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ 
εὗρος τεττάρων σταδίων" καὶ πόλις αὐτόθι 
ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. 
ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ Κῦρος μετα- 
πεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων 
ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς 
Βαβυλῶνα: καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς 

1 οὐδὲ... περιστεράς ΜΕΜ.: Οαοπι. Ὀγδοϊκοῦβ, ἔο]]ονίηῃς 
ΒΊΒΒΟΠΟΡ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 1.ν. 8-1ὦἃ 

5 ἰδ ΨΟΙΒΕ ἴδῃ οὐδ ἰονναγαὰ ἴθ. Το ΡῈ δυο, 1 
Πᾶνα ὑποὶν ίνοϑ δηᾶ σΠΠ] γε ἀπᾶον συδγά ἴῃ ΤγΆ]165,1 
μναῖ [1 5}8}} ποῦ ἀδρτγῖνα ποι οὗ {Π656, εἰζπετγ, ἕο ἔΠῈ Ὺ 
5}4}} τεςεῖνα ἔπεῖχ ὑδοὶς θδοδῦβδα οὗ {πεῖν ἔουῈν ἐχ- 
ΠΕ] ]θῆσα ἴῃ ΤΩΥ͂ δοῦν 6. ϑύυοῇ ψεγα ἢἰβ ΨΟΓαΒ ; 85 
ἴογ {6 Οτεοῖκβ, ἄνθη ἔῃο86 ψῆο Πδα θδθη βοιηεν δῖ 
ἀΔεθρροπάεδηϊ ἰῃ τερᾶγὰ ἴο πε ὑρνναγὰ τγᾶγοῇ, ΨΏΘη 
ΠΟΥ Πεᾶρὰ οὗ ἴΠε τρᾶρηδηϊγ τυ οὗ Ουὐγὰβ ὑπ Ὺ οοη- 
υἰμυεα οὐ ὑμεὶῦ ψγὰν ψἱἢ στγοαῦεν βαἰβίδοϊϊοη δπᾶς 
ΘΑΡΘΥΉ688. 

Αἴδεν [18 Ογτὰβ δυο ῃ δα ἔουν βἴαρεβ, ὑν θην ρϑγᾶ- 
58ηρ5, ἴο ἴῃς ΟΠ δ]ὺ5 τῖνεγ, ψ ῃϊο ἢ 185. ἃ μ᾽ εἰ σα πι ἴῃ 
να ἢ δηα [}} οὗ Ιαγρε, ἴδτης ἤβῃ ; ὑ{π686 ἤβῃ {πε 
ΘΥΓίδ 5 τεραγάθα 85 ροάβ, δπὰ ὑπδὺ νου]α ποὺ δον 
ΔΏΥΟΠΘ ἴο Πᾶγη [δ τ, ΟΥὁ ἴῃ 6 ἄονε5, οἰ Ππ6ν.5 Αμὰ ἴΠς6 
νυν ]ᾶρὲβ ἴῃ ψ ῃΐϊοἢ ἴΠ6 ἔγοορβ ἐποιιηρεα Ρεϊοηρεά ἴο 
Ῥαγγϑαῦβ, ἴῸγ πα Ὺ δα Ρεδὴ ρίνεῃ Πα [ὉΓ ρίγαϊε- 
τἸοπογ.ὃ Ετομὰ ὑμεῖε ΟὙγὰβ τπᾶγομεα ἔνε δβἴαραδ, 
ΠΙΓΓΥ ρδγαβδηρβ, ἴο ἴῃ βουγοαβ οὗ ὑῃε ᾿αγάδ8 Υἱνοσ, 
[6 να τ οὗἨ ψὩ] ἢ 15 ἃ ρ]εῖϊδτσαιη. ΤΠθτε ννὰ5 ἴῃ 6 
ΡάΪαςε οὗ Βεοίδβυβ, ἴῃ Ἰδῖε γυ]εν οὗ ϑγτγία, ἀπὰ ἃ νευῪ 
Ιαγρεὲ δῃὰ Ὀδδυῦ] ρᾶτῖκ οοηἰαϊπὶπρ 11 ἴῃς ρῥγοάαοῖβ 
οἵ ἴῃς βεβδᾶβοῦβ. Βυῖ Ογτὺβ οὐ ἀονῃ ἴΠῸ ρδῦκ πὰ 

. θαγηεα ἴΠπ6 ραΐδοθ. ΤὭεποα ἢὰ τηδγοῃ θα ἴπτας βίαρεβ, 
βίϊεεη ρᾶγδβδηρβ, ἴο πε Ἐμπιρῆγαϊοβ τίνοσ, ἴῃς να τ οὗ 
ψν 6}. νν85 ον ϑἰδαάϊα : δπα οὐ ἰῃ6 τῖνου νν85 βἰϊυδῖοα 
ἃ ἴάύρε πὰ Ῥγοβρεγουβ οἰζγ παιηθεα Τπαρβδουβ. ΤΉΘγε 
ἢς τειηδίηθα ἤἥνε ἦαγβ.. Απα Ογτιβ βυπηηοπεα ἐἢε 
δε μενα ]5 οὗ {πε Οσεεκβ δπα ἴο]α ἴμεν ὑΠδὺ {16 τηδγο ἢ 
γννὰβ ἴἰἴο Ὀ6 ἴο Βαρυίοῃ, ἀραϊηϑὺ {6 Οτεαὶ Κίηρ ; δε 
ἀϊγεοϊεα ὑπεῖα, δοοογαϊηρ]ν, ἴο Ἔχρί αἷμ ὑΠὶ8 ἴο πα 

Σ.Α οἷύν ἴῃ Ογῖδ. 
2 Αοοογαΐηρ ἴἤο 6 ἰορθηα, ὕὉπΠ6 ϑὄυγίδη ρσοάάδθββ Πεγοθίο ̓  

Πδᾶα Ὀθθῃ ὑγαπβέογιηθα ἰηΐο ἃ βῃ, δηὰ ποὺ ἀδαρθΐογ, ϑ'ϑιη- 
γϑιηΐβ, ἰηὔο ἃ ἄονϑ. 8. ρρ. με ΕΏρ δ. “ὁ ρΙμ-τροῃου.᾽ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

..,» ’ νΨ “ Ἁ ’ 12 στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. οἱ δὲ ποιή- 
σαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα' οἱ δὲ 
στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ 
ΝΥ ϑ Ἁ ’ »Ἅ 5 30. ἡ ’ Ἁ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν, καὶ 
οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα 
διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι 
παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ 

’ 3» : [οὶ »“ νΝ “" ᾿ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. 
“ ἐς ’ἤ’ 3 ΄ ς . 

13 ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον: ὁ ὃ 
ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου 

. » Ν᾿ » “ “ ἜΟΝ Ν δ 
μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν 
) “ ΄, λ ΩΠ 3 ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς “Ελληνας εἰς 
᾿Ιωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ 
οὕτως ἐπείσθη. 

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ 
ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, 
συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων 

14 καὶ ἔλεξε τάδε. ἔΑνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε 
κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων 
πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. 
τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἔπεσθαι͵ 

᾿ “ 3, Χ “ 2 Ἁ φ ς Ὁ 

τοὺς “Ελληνας ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς 
χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν 
δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι “λληνες ἀποκρινοῦνται 

15 Κύρῳ. ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς 
1 παρὰ... Κύρου Μ855.: ὅδ. Ὀτγδοϊκοίβ, ἔο]]ονν ηρ ΟΟδοῦ. 

1 ΤΏ ἴγόοορβ 8.6 ποῦ ΠΟΥ͂ ἀδκίηρς ἴογ δα ἀϊυοηδὶ ΡΥ, 88 δὖ 
Ταγβὰβ (111. 2]}, Ὀυὺῦ ἔοτ ἃ βρϑοὶδὶ ἀοηδίίοη. 68 Ὀϑίον. 

3 366 1. 2. 
8 Τα Αἰὐοὶο τηΐπὰ νὰ8 δαυϊναϊοθηῦ (Ὀαὖ 866 ῃοΐθ Οἡ 1. 9) 0 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, [᾿ τν. 11--ἰν 

5014 16γ8 δπα ἰγγ ἴο ρεῦβυδας ὑπθη ἴο ἰο] ονυ. 80. ἴῃς 
βΈ ΠΟ 8]5 ο4]]εα ἃ 4556, 0] δηα τηδάς [ἢ 8 ἀηπουηςα- 
τηθηῦ; δα ἴΠ6 5014 165 γα δῆτ ψἱ ἢ ὑΠ6 βΈπο ΓΑ ]85, 
Δηα 5414 ὑμαῦ πον δα Κπόνῃ ἀρουΐ }}}5 ἴογ ἃ ἰοῃρ 
ὕτηθ, θὰαῦ μβδὰ Ῥεθη Καεαρίῃρ [ἢ ἴτοιῃη πε ἰγοορϑ ; 
ξαγιαστηογα, ἔπ Ὺ γοΐυβεα ἴο Κὸ ὁπ ἅῃ]688 ΠΟῪ γε γα 
σίνεῃ ΠΟ Π6Υ,} ἃ5 6 γα ἴΠ6 δ ΠΟ τηδας [ἢ ἸΟΌΓΠΕΥ 

. ΜΠ} Ογτὰβ ραοίογα,; ἤθη μὲ ψεηῦ ἴο νἱϑιῦ ἢ15 δῦπεσ ; 
[πεν δα ταςεϊνεα ὑῃ6 ἀοπαίίζοη, ἀνε ὑπουρῇ Π6Ὺ 
ἸΔΓΟἢοα, ποὺ ἴο Ὀαϊ]6, Ὀὰϊ τθγοὶν θδοδαβε Ογγιβ᾽ 
ξαϊῃεν βυτημηοπαα Πα. ΑἸ] ἴῃ 686 ᾿πΐησβ Π6 ρεἝῃεγαὶς 
τερογίεα ὕδοῖκ ἴο ὕγγυβ, δῃηᾷ πε ργοιωηϊβεα ἱὑμαῖ ἢς 
νου γίνε ἜΝΘΥΥ τὴλΠ ἥνεα πλΐη88 8 ἰπ 5ιΐνεῦ γῇ 6 
[Π6Υ τοδοῃεα Βα] οη δπα ὑΠαῖνγ ΡΔῪ ἴῃ ἔ1}} υπ}} ἢς 
Ὀγουρῃὺ ἴΠς ατεεκβ θᾶοκ ἴο Ἰοπία ἀραΐῃ.9 ΒΥ ἴῃ 686 
Ρτομαΐβαβ ἴπ6 ργδαῖου ρμαγΐ οἵ ἴΠ6 Οστοαὶς ΔΥΊΩΥ νγ85 
Ρευβυδάθ ἃ. : 

Βαϊ 85 ἴον Μδϑηοη, υεΐογα ᾿ῦ ννᾶ5 οἶθαν νν αὶ ὑΠπ τοδὶ 
οἵ τῆς 5ο]αἴ6τβ ννου]ὰ αο, ὑΠπᾶὺ 15, νεῖμεν ὑμδν νου] 
[Ό]Π]ονν Ογγὰβ οὐ ποῖ, ἢς ραϊῃεγεα τορεῖμον ἢἰβ ονῃ 
ἴγοορ8 δραῖῦ ἴγοπι ἴῃς οἴμοιβ δῃά βροϊζε 85 ἔόἹ] ον: 
“ ϑο]άϊεγ5, ᾿ἔγου ψν11]] ΟΌΘΥ τὰς, γου ν}}]}], νυ Ππουῦ εἰ τ 
ἀδη εν οΥ ἴοἱ!],)}»6 Βοπουτεα Ὀγ Ογτὰβρονα δηα θεγοπά 
{ΠῸ γχαβῦ οὗ {με ἵτστοορβ. Ὁ μαῖ, ἴδῃ, 4ο 1 ἀϊτεοῖ γου ἴο 
ἀοῦ ΑἰτΠϊ5 πιοπχεηὺ Ογτιιβ 8 θερρίηρ τἴἰς ατεεῖκβ ἴο 
ἔο]]ονν ἴῃ ἀραϊηδὶ [ῃ6 Κίῃρ᾽ ; ΙῺΥ ον ρΐδη, ἔθη, 15 
παῖ γοὺ 5ῃου]α ογοββ ἴῃς Ἐπ ρἢγαΐθϑ τίνοσ μείογε ἰὐ 15 
οἰδαν ψπαῦ Δηβνν εν [6 τεϑῦ οὗ ῃε Οτεεῖκϑ ν1}] τάκα ἴο 
Ογτυ5. Εογ ἰΓ {Π6Ὺ νοῖε ἴο ἔοϊον ἵΐτα, [Ὁ ἰ5 γοὰ ψ ῆο 

δῦουῦ 4383 1ὅ8. οὐ 8Φ18.00; Ογγὺβ ὈγοῦδΌ]ν ἤθη ἤθγθ ἢ 
Ῥογβίδῃ σαϊηδ, νοῦ νγα8 νου δοουῦ οπϑ- ουγ ἢ τογα ὑἤδη 
ὉΠ6 Αὐ0]ο. 

4 Μογοθηδυο δ γ6ΓῈ ἀ50.8}}ν ὀχρϑοίθα ἴο τηδῖο ποῦ οὐγῃ 
ὝΘΥ ΠΟΙ] δἴζον ἃ οδιηρδῖστ Δα δηάθαά δηὰ ἀϊὰ ποὺ τγεοοῖνο 
ΡΘΥ͂ ἴογ ὕΠ:6 ὕἱπ|ὁ τϑαδθ τ, ΒΥ [(Π6 Ποιηθνγαγα Ἰουγηον. 

283 



16 

17 

18 

19 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ 
ὡς “προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος 
καὶ ἀποδώσει" ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος" ἣν 
δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες 
τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις Ν 
ρήσεται, καὶ εἰς φρούρια 3 καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ 

ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἷδα ὅτι ᾿ ὡς φίλοι ὃ 
τεύξεσθε Κύρου. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο 
καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. 
Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ 
τῷ στρατεύματι πέμψας Τ'λοῦν εἶπεν" ᾿Εγὼ μέν, 
ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ" ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς 
ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με Κῦρον 
νομίξετε. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγά-. 
λαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ 
καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα 
δὲ ποιήσας διέβαινε' συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο 
στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων 
τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέ θη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν 
ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. οἱ δὲ Θαψακηνοὶ “ἔλεγον ὅτι 
οὐπώποθ' οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ 
εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε ᾿Αβροκόμας 
προϊὼν κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει 
δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν 
ποταμὴ ν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς 
ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα' καὶ ἀφικνοῦνται 

1. Αἴογ πειθομένοις 6 ΜΗΝ. θῦνε πιστοτάτοις : Αἰθδιη. 
Ὀγδοϊοίδβ. 

2 φρούρια Μ5Ν, Μδνυ. φρουραρχίας δ: [ο] ον ίης ΒόΒιηδ. 
8 φίλοι Μ5Ν.: φίλου ὅϑπι., ξο!] ον ην Βίββομορ. 
4 καὶ σαφῶς Μ85.: σαφῶς καὶ ὅϑδπηι., ο] νης; Ηδτγύπιδῃ. 
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ν1}} σοὺ {16 ογεαὶῦ ἔον {Πδὺ ἀεοϊβίοη θεοδαβε γοὺ Ραρδῃ 
Ππ ογοββίηρ, 8ηα Ογτὰβ ΜΠ] ποὺ ομ]γν ἴδε] σταϊε α] ἴο 
γου,, τε ργαϊηρ γοι 85 ὑΠε τηοϑῦ Ζεδίοιβ 'ῃ ἢϊβ οδιβα, θυΐ 
ἢδ ν}} γαϊαγῃ {6 ἄνουτ---Δηα ἢς Καονβ ον ἴο ἀὁ {Παὶ 
1 ΔῺΥ τηδῃ ἀο068 ; οη ἴδε οἴποσ παηά, [ἢ {πε γεϑὶ νοῖς 
ποῦ ἴο ἔΌ]]ονν ἢ πῃ), νγε 514}} 4}} ρὸ Ὁδοκ ἰορεῖμεσν, "υΐ 
γου, 85 [6 ΟὨΪΥ οπαϑ Ψῆο ψ τὰ Ὁρεαϊςηῖΐ, τα {Π6 τηθῃ 
6 ψν1}] ἐσ ρ]ου, ποῦ ΟἿΪΥῪ ἴον ραγγίβοη ἀπῦγ,᾿ θαὐ ἴῸΓ οδρ- 
τδὶποῖεβ ; δπα ψνῃδΐενεῦ 656 γοὺ ΤΥ ααβίγε, 1 Κηον 
{μδῇ γου, 85 γε πα8 οἵ γτυβ, νν1}}] βεσαγε ἔσοχῃ Πίστη. 
ὕροῃ Βεαγίπρ' ὑπεβε νογαβ ὑπ6 50] 1 δγβ ψΈγα ρογβυδαςα, 
Δηα τηδάς {μεὲ ογοβϑίηρ Ὀεΐογε ἴΠῸ6 γεϑὺ σάνε ὑδμεὶν 
ΔΏΒννοΥ. ΒΕ Ογτὰβ Ἰδδυπεα [ῃδὺ ἴΠμαῪ ἢδα ογοββεα, 
ἢ νγὰ8 ἀ δ] σῃὐεα δῃα βεηὺ Ο6]5 ἴο {Π͵πῸ ἵγτοορϑβ νι ὉΠ 15 
Ιηδββᾶρε : ““Βο]α εγβ, ἰο- αν 1 σοτητηθηα γοιῦ; μα 1 
8}4}} 866 ἴο 1ὑ {Ππλῦ γου 4150 5..4}} ἤδνε Ἴοδιβε ἴο οοπ-. 
ΤΠ ΘΠ τη6, 656 σοπηῦ ᾿η6 Π0 Ιοηρσ ον Ογγὰβ.᾿ 850 Μϑῃοη 5 
ἴγοορβ ομευ βῃεα μὲρ}} ΠΟΡ65 δῃηα ργάγεα ὑμδῖ ἢδ τηϊσῃῦ 
6 5 οο 6550],  ἢ116 ἴο Μδηοι Πη56} ΟΥτὰ5 νν85 βδϊα 
ἴο πᾶνε βεηῦ πηδρηϊποεηῦ ροἹδ θεβϑίαεβ. ΑΥ̓ΕΥ 50 
ἀοίΐῃρ γγὰβ ριοςεεαεα ἴο οὐοββ ἐπε στῖνεσ, )ηά {με 
ταδὶ οὐ [ῃ6 δύων ἰο] ον Ὠΐτω, ἴο ὑμε Ἰαβϑὺ τηϑῃ. 
Αμπα ἴῃ {ΐ6 ογοββίηρ ΠῸ ὁπ6 νγ)ὰβ νεϊϊεα ἀῦονε ὑῃ6 
ὑγεαδὺ Ὀγ {86 νψαῖεσ. Τ]|χῈ ρβορὶε οἵ Τῆαρβαςσυβ βαϊα 
{πᾶὺ {μ|8 τῖνου Πα μονα Ὀδαη Ράββαθ]6Ὲ οἢ ἴοοΐ 
Ἔχοθρὺ δὖὺ ὉΠ18 ἰαθ, θυΐῦ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ Ιοδῖβ; δῃα ὑμ688 
ΑΡτοσοιηδβ δὰ πον ὈυΓηΘ6α, 485 ἢ6 Τ᾿δγο δα ὁ δῃδδα 
οὗ ὄγγυβ, ἰὼ ογάθὺ ἴο ργενεηΐ ᾿ΐπὰ ἔγομ ογοβϑίησ. [ 
ΒΕΘΙΠΘΩ͂, Δοοογαϊ ΡΥ, ὑμαὺ ἤογα ννὰ8 ἃ αἰνίῃθ ἰηἴθι- 
νεπίϊοῃ, δπὰ ὑπαῦ {Π|6 γῖνεὺ ἢδα ρ]αίμ]ν γεϊ γε μεΐογε 
Ογγὺβ θεοδιιβα ᾿6 νγ85 ἀδϑιϊηθα ἴο μὲ Κίπρ. 

Τπόποα ἢ6 πιᾶγοῃοα ὑπγουρὴ ϑυγία πἰης βἴδρθδβ, 
ΠΥ ραγαβϑαηρβ, ἃηα {ΠῈῪ γνεα δ ὑΠ6 ΑΥ̓αΧαβ γίνε. 

1 ἢ, 6. ΘΑΒΥ͂ ΒΟΓΥΪΟΘΘ. 

2ὃς 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

πρὸς τὸν ᾿Αράξην ποταμόν. ἐνταῦθα ἦσαν κῶμαι 
πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνον. ἐνταῦθα ἔμειναν 
ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

Υ. ᾿Εντεῦθεν. ἐξελαύι εἰ διὰ τῆς ᾿Αραβίας τὸν 
Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔ ἔχων σταθμοὺς ἐρή- 
μους πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. 
ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅ ἅπαν 
ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες" εἰ 
δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα 
ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα' δένδρον δ᾽. οὐδὲν 
ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι, 
πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ “μεγάλαι: ἐνῆσαν δὲ καὶ 
ὠτίδες καὶ δορκάδες. ταῦτα δὲ τὰ θηρία οἱ ἱππεῖς 
ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, 
προδραμόντες ἕστασαν' πολὺ γὰρ τῶν ἵππων 
ἔτρεχον θᾶττον" καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ 
ἵπποι, ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ 
διαστάντες οἱ ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι. τὰ 
δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ἦν παραπλήσια τοῖς 
ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα δέ. στρουθὸν δὲ οὐδεὶς 
ἔλαβεν" οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύ- 
οντο" πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύγουσα, τοῖς μὲν 
ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέ υξιν αἴρουσα, ὥσπερ 
ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἃ ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ 
ἔστι λαμβάνειν" πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπεῤ 
πέρδικες καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ κρέα 
αὐτῶν ἥδιστα ἦν. 

Πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς. χώρας ἀφικ- 
νοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὗρος 
πλεθριαῖον. ἐνταῦθα ἦν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, 
ὄνομα δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή' περιερρεῖτο δ᾽ αὕτη ὑπὸ 
τοῦ Μάσκα κύκλῳ. ἐνταῦθ' ἔμειναν ἡμέρας 
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ΤΒοΥα που ἔουπα ΙΏΔΩΥ νἹ]αρὲβ [Ὁ}} οὗ σταίη δηὰ 
ψῖη6, 8πα ἴῃαγα ὑπαῪ ταπαϊπθα ἔογῦ ἴγες ἀδγβ διὰ 
Ῥτον βϑἰοπθα ὕπε δύΙΌΥ. 

Ν. Τηόμοα ἢ τδιοῃθα ὑπτουρὴ Αγαρία, Κεορίηςς 
16 ΕἸὨΡὨγαΐεβ οὐ {πε τἱρηῦ, ἤνε βἴαχοβ ὑπγουρῇ 
ἀεβοσγὺ οουπῖγυ, ὑπιγῖγ-ῆνα ραγάϑαηρθ. [πὶ {1118 τεχίοῃ 
16 στουπα νὰ5 8ὴ ὈΠΌΤΟΚΘΩ ρ]Αΐη, 85 εν] 848 86 
8568, 8η4 }]] οὗ ψοτιηνοοῦ : δῃὰ ννῆδίονου δἷβα ἐῆθγα 
88 Οὐ ἴδπε ῥ]αίῃ ὈΥ ΨΥ οὗ βῇγι" οὐ τεεᾶ, ννὰβ 
Αἰνγαγ5 ἱγαρταπῖί, {Κὰ βρίςεβ ; ὑγθοβ ὕΠ6γῈ ΟΥΘ. ΠΟΙ, 
θυΐ να δηΐτη4]8 οὗ 4}1 βογῖϑ, ναϑῦ πα Ρ6 18 οὗ να 
5865 ΔΙΩΟΛ ἸΏΔΩΥ οἰ Πε8, μεβίάεβ Ὀυβίαταβ δηὰ 
9342611ε5. ΤἬΏδβε δηΐπ8}8 ΤΕΥ βοιηδιπηθβ οἤδβεα ὈΥΓ 
186 Βογβεῦθῃ. ΑἈΑ8 ἴοσῦ. με 45865,  ΠΘΏΘνΟΓ ΟΠ6 
σδμαββα ἴδηι, ἴΠπ6Ὺ νου ]Ἱα τὰ οὐ διῃδδὰ δηὰ βἴορ--- 
ἴον ὑΠ6Ὺ σδῃ πα ςἢ ἰδοῦ [δὲ 6 ὨοΥβ68--- πα ὑΠ 6 πη, 
ἤθη ἴΠ6 ἤοΥΒ65 δα πϑαᾶγ, ον ννουϊὰ ἀο {Π|6 β8η16 
{π]πρ᾿ ἀραίη, ἀπ 1ἴ ννᾶ8 ᾿τπηροβϑίὶς ἴο οαἴσἢ ἴΠδῖ υπῃ- 
1655 ἴῃς μογβείηθῃ ροβίεα τ{Ππειηδοῖναβ δὖ ἰμΐεγνα]β δηᾶ 
Βυπῖεα ἔπαπ ἴῃ τοΐαγβ. Τῇε ἤδ5}} οὗ ἴΠοβε {ἢ ννε γα 
οδρίυτεα νψὰ5 Κα ναπίβοῃ, θαῦ τογὰ ἴοπάθσ. Βυΐ πο 
οϑίσίοἢ ννγὰβ σδρίυγοα ΌὈΥ ΔΉ ΟΠΘ, 8ΔΠα Δ ἢοΥβοπηδη 
Ψ 0 οἰμαβεα ομα βρεθαιὶν ἀεδβίβιθα ; ἴον 1 ννουἹὰ ἀἴ8- 
ἴδῃηςος ᾿ΐπη δ οὔςε ἴῃ 15 ΗἸρηϊ, ποῦ τπεγεὶν οἰ γίης 
[15 ἔεεῖ, Ὀυϊ Ποϊκίϊηρσ 115 νίπρϑ δπᾶ υδίπρ [δ Κα ἃ 
5411. ΤΠς θυπίαγαβ, οα ἴΠς οἴπεν Πδηά, ὁδῃ "ὲ σδιρσῃῖ 
1 ὁπ 15 αυΐοεὶς ἰῃ εἰαγίίηρ ὑεῖ ὑρ, ἴον [Πδγ ΗὟ ΟὨΪΥ 
ἃ 5βογί αἰϑἴδηςς, πὲ ραν στ αροβ, δηθὰ βοοη {γα ; δηὰ 
{Ποῖ ἤεβἢ νυδβ ἀε)]! οἰου. 

Μασοβίηρ οὐ ἔπγουρῃ {Π18 τε ρίοη {ΠῈγ ἀγενοα δὲ {ΠῸ 
Μαβοδβ τίνοσ, ψῃ 1 ἢ 15 ἃ ρείμγυμ ἴῃ ψίἀτἢ., ΤΠοτγο, 
ἴπ δε ἀεβοσγί, νγὰ8 ἃ ἰαγβε οἷν πδιηδα (ογβοῖε, οομ- 
ΡΙεἴεὶν βυττοιπάεὰ ὈΥ {6 Μαβοδβ. Τπετα {πεν 
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δ τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθ- 
μοὺς ἐρήμους τρεῖς καὶ δέκα παρασάγγας ἐνενή- 
κοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν. ἐν δεξιᾷ ἔ ἔχων, καὶ 
ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς 
πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ: οὐ 
γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ 
ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα' οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους 
ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦν- 
τες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγο- 

ὃ ράζοντες σῖτον ἔζων. τὸ δὲ. στράτευμα ὁ σῖτος 
ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἣν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ 
ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην 
ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ 
σίγλος δύναται ἕπτ᾽ ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβέλιον 
᾿Αττικούς' ἧ δὲ καπίθη δύο χοίνικας ᾿Αττικὰς 
ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγί- 

Ἴ γνοντο. ἦν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὺς πάνυ 
μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο 
διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν. 

Καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος 
ταῖς ἁμάξαις δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν 
τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις 
καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ 
βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάξειν τὰς ἁμάξας. 

8 ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ 
ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς 
κρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δὴ 

1 ΤῊ Πυγάΐδηβ 6 ΓΘ ποίουϊουβ 88 ἢ οἸκβίθγβ. 
3 866 ἰἱ. 18 δηὰά [8 ποῖα {Ππογϑοῃ, δηᾷ [1ϊ. 14. 
8 ΤΊ,δα οὔὺ] -- δδουῦ 1ξά. οΥ 3 οϑπύβ. ΤῊ ἍἽμοθηὶχ -Ξ δθουῦ 

Ι αιᾶτῦ. ΤῊ ῥγίοθβ βίδῦθαᾷ νψϑῦβ, τοιρηϊν, δοουὶ ΗΓ Ό[Π|68 
ποιτηδῖ ῬΓΪΟΘ8 δῦ ΑὐΘη8. 
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Γαδ θα ἰἤγεθ ἀανβ δηα ργονίβίοπθα [ῃ6 δΤΩΥ. 
ΤΒεηςα Οὐτὰβ τδγοῃαα {1 γζεοθη βἴαροβ ἐΠγουρἢ ἀαβεσὶ 
σουπίσυ, πἰηοῦν ραγάϑδηρθ, Καορίηρ ἴῃς ΕὨΡἢγαΐαβ 
ταῖν οἡ πε τἱρῇῃῦ, δπα διτῖνεα δ Ρυ]Δ6. 1 ἴΠ6 οουτβε.. 
οὗ ἴῃε86 βἴδρε ἵν οὗὁἩ ἴῃς θαρραρα δῃ1γ)8]58 α16α 

. Οὗ Βυηρεῦ, ἔογ [ἤδγε ννᾶβ πὸ [Ὁ ἀ6ν δηά, ἴπ ἰδοῦ, πο 
στονίηρ ἱπὶηρ οὗ δὴν Κίπά, Ἰνὰῦ ἴπ6 Ἰδηὰ νγὰἃβ 8}08ο- 
Ἰυΐεὶγ υᾶγε; δηᾶ {6 ρεορὶεὲ ψῇῆο ἀν εὶῦ ματα πδάς 
ἃ ᾿ἰνηρ ΟΥ̓ αυδγτγίηρ τη} }]-βἴομεβ δοηρ 6 Υἱνεῦ 
δ κ5, ὑθη ἐδϑϊοπίπσ ἔπθπλ δηα ἰαϊκίηρς ἱμθὰ ἴο 
Βαργίου, ψ θα ὑῇαυ 5014 ἴθ δπαὰ ὑουρῇῃϊ ρσταὶῃ 
ἷπ Ἔχοῆδηρθ. Α8 ἴοῦ ἴῃ ἴγοορβ, ἐπεὶ ΒΌΡΡΙΥ οἱ 
δταὶθ σᾶνα ουἱ, πὰ ἰΐ ν88 ποῖ ροβϑί 6 ἴο ὈῈΥ ΔΩΥ 
Ἔχοορῖ ἴῃ {πὲ Γι γαΐδη ἷ τηατκαὺ αἰϊδοῃδα ἴο [6 γ- 
Βαγίδη δύῃν οὗ Ογτγυβ,2 δ {πε ῥγῖςβ οἵ ἔθου δὲσίξ [ῸΓ ἃ 
οαριἠδ οἵ ψῃεαὺ ΠΟῸΣ ΟΥ Ῥᾶγ]εν θα]. Τῇηα δἰ σίνς ἰδ 
ψοσΐ ἢ βενεὴ δηα ομδ- 4} Αὐτίο οροΪ8, πα ἴῃς οαριἐλὲ 
δὰ ἴῃς οἀρδοῖν οὗ ἵψο Αἰτὶα Ἄςῃοδηῖοαβ5 Τα 
580] Π]16785 ὑμπαγείοσα τοδηαρεα ἴο βυθρϑὶϑῦ ὈΥ εαἰΐηρσ 
Ἰηδαῖ." Αμπᾶ Ογγὺβ βοιηθίχηθθ τηδάς ἴδεβϑε ϑἴδρεβ 
ὑπγοῦρσ πε ἀδβοσῖ ν ΥῪ ἰοπρ, Έηαν  μ6 ψδηϊεα 
ἴο, Γαδ ἢ ναῖε οὐ ἔγεβἢ [σα δυ. 

Ομοδ ἴῃ ραγίουϊαν, ν᾿ ἤδη Π6Υ δα ὈΡΟῺ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂, 
την ρῥ͵αοα νν ΐοἢ ννὰβ Παγὰ ἔου ἴπΠεῈὶ ψψᾶροηβ ἴο ροῖ 
ΤὨγουρῖ, Ογγὰβ Πα] τε ἢ ἢ18. ὑγαῖῃ οὗἨ ποὉ0]65 δὰ 
ἀϊρηϊατίεβ δηα ογάθτεα 6]ὺ5 δπα ΡΊ "68 ἴο ἴδϊκε βοὴ 
οΥ̓ΤΠ6 ὈαΥθαγδπ ὕγοορβ δηὰ 6 ῖρ ἴο ρ0}} 6 ψαρ 8 : 

. οαὖ, Βαῦ [Ὁ βεετηδα ἴο ἰγἴτα ἐμαὶ ὑΠ6γ ἴοοῖκς ἐμ εὶν ὑπηθ ' 
νὰ τῃὴ6 ψοΥϊκ ; δοοογαϊηρὶν, 85 ἰἢ ἴῃ δῆσον, ἢ 
ἀϊγεοϊεά [με Ῥευβίδῃ ΠΟ]65 ψῆο δοσοιηρϑηϊθα ἢ ΪΠῚ 
ἴο ἴακε ἃ βαπᾶ ἴῃ ᾿υττγίηρ οἢ ἴῃς ψαρομ5. Απαὶ 

4 ΤῊο Ογϑοῖςα οὗ Χϑπορῃοη Β ὑϊπηθ δῦθ δοιηρδγδίνϑν 0016 
τηϑδῦ ὉΠἅΙ͂ΘΡ ΔῺΥ ΟἰΓου πιβίϑῃσοβ, Ὀαῦ ἱπ ἴῃ6 Αταρίδη ἀδϑογῦ ἃ 
ἀϊοῦ οὗ πιϑαῦ οοηδϑύϊυυὐθα ἃ γθ8] Ππαυα βῃΐρ. 

2ὃ0 
ΜΟΙ, 1, υ 
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μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν θεάσασθαι. ῥίψαντες 
γὰρ τοὺς πορφυροῦς '“κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος 

᾿ ’ 

ἑστηκώς, ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ 
- , 

μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούς τε 
ἴω “ , , 

πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, 

ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ 
ψέλια περὶ ταῖς χερσίν: εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις 
εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν 

9 ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. τὸ δὲ 
᾿ ’ μ Ρ ὃς ὉΜ' ς ὺ ’ μ τ δ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν 
οῶλ ν᾽ 3 ’ Ψ ν) “,σχ]σν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπον μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα 
»᾿, » 3 ’᾽; 2 ’ ᾽ὔ’ Ψ 

ἤ τινος ἄλλου ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ 
θᾶττον ἔλθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ 
βασιλεῖ μαχεῖσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ 

πλέον συναγείρεσθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ 
᾿ “" ᾽ 4 “3, “ οὶ συνιδεῖν δ᾽ ἣν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ 

’ », κα , Ν , ν ἤὔ ω βασιλέως ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων 
ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ 
ὃ [4 Ἁ ,ὔ 3 [4 "Μ δ 

ιεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ 

ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο. 
10. Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς 

ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, 
ὄνομα δὲ Χαρμάνδη: ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται 
ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες. 
φ , ἃ 4 , , » : 
ὧδε. διφθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν 
χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς 

Ν σ “Ὁ [4 Ἁ “ , Ν 7 μὴ ἅπτεσθαι τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ' ἐπὶ τούτων 
διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, οἷνόν τε 
ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος 
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ΠΏ δὴ ομδ τηϊρὶῦ μάνα μθ6]16]α ἃ βδίηρὶ]ὲ οὗ σοοα αἶδεὶ- 
ΡὈΙΪπα : Π6ΥῪ 6860}} ἔγανν οὐ ὑΠγ6 1 ΡυγΡ]6 οἰοακ5 θα 
ὑΠ6Υ οἰδηοαδα ἴο 6 βἰδῃαϊΐηρ, δὰ τυβἰ δά, ἃ5. ἃ ἴλη 
νου Ἱὰ τὰ ἴο νη ἃ νἱοΐουυ, ἀονῃ ἃ τποβῦ Ἔχοθαά- 
ἰὨ ΡΥ δἴεαρ Ἀ1]}1, ννδαυίηρσ ὑπΠεῖὶν σοϑυν ταηΐοβ δηὰᾶ 
σο]ουγοα ὑγουβϑῦβ, βοιὴθ οὗ ἴθι, πα 666, ν ἢ πθοκ- 
Ιδοθβ δτουῃα {Π6ῖὶγ προῖκα ἃπαὰ Ὀγδςοοϊοῖβ οὐ ὑπαῖῦ 
ἈΤΤΩΒ ; Δα ᾿ἰεδρίηρ δῦ ὁπος, ψἱῦἢ 41} Π}18 ἤπΟΥΥ, ἱπῖο 
ὑπὸ τηυά, πον εὰ ἴΠ6 ννᾶροηβ σ᾽) δῃὰ αΥγ δηᾶ 
Ὀγουρῆϊ πε οὐδ ποτα αὐΐϊοκὶν πᾶ οπα ψουϊὰ 
Πᾶνε ἐβουρηϊ ροββὶυῖς.) [πὰ σξηοῖαὶ, ἰδ νγὰ8 οἷδᾶγ 
{παῖ Ογτὰβ νψὰ8 'ἰπ πιαϑδῖα ἱπγουρσμουΐ ἴΠ6 ΨΠοΪε 
ἸΟΌΓΠΟΥ ἃπα νγὰϑ τηδκίηρ 0 ἀοἶαγβ, Ἔχοαρὶ ῃῈτα 
ἢς Παϊίεα ἴο ρῥγοουγό ῥγον βίοηβ ΟΥ ῸΓ 8οῃγα οἴδῦ 
ΠΟΟΘΘΒΘΑΥΎ ῬύγρΟΒβΟ ; 1115 ὑπουρσῆν νὰ ὑπαὺ ὑΠ6 ἔλϑίεν 
Πα νεηῦ, ὕΠ6 τἸηοτ6 ἀηργεραγοα ἴμε Κίηρ ψου]Ἱὰ )»6 ἴο 
Βρσιὺ στ Ὠΐπλ, νυν 1] 6, οὐ ἔπε οὔπον Ὠδηᾷ, {116 8] ΟΥΟΥ 
ἢς ψεμῦ, ἴΠ6 ργεαῖεν ψουἹα ὑὲ δ δύων ἰμαῦ ννᾶβ 
ϑαϊμογίηρ ἔοῦ ἴῃ6 Κίηρ. Εὐτγιβαγηογα, ομα ψο ο"- 
Βουνϑα οἰ βοὶῦ σου] 866 δὺ ἃ ρἴίδησε ἐμαῦ ἢ }]6 {6 
Κιῃρ᾿ 5 ΘΊρΡΙτῈ νν85 βγοηρ ἴῃ 15 αχίθηϊ οὗ αυυ ΤΟΥ δα 
ΠΌΤΟΥ οὗἩ ἱπῃδ οὶ απῖβ, 10 νγὰβ ναὶ ὈΥ τεᾶβοη οὗ ἐῃ6 
στεδΐηεββ οὗ με αἰδίδηςεβ δηὰ {Ππὸ βοαϊζιεγαα σοπαϊτίοη 
οἵ 108 ἔογοαϑβ, ἰη οᾶβ6 πα βου] θὲ βυ τ ἰπ τηακίηρ 15 

οΚ ἀροη ἴϊ. 
Αογοθ5 [6 ΕἸᾺΡὨταῖθβ τῖνου ἰὼ ὑΠ6 οοατβα οὗ ἴΠ68ὲ 

ἀεβοῦῦ τΆγῸ 168 νν 85 ἃ ἰᾶτρε δῃα ΡΙΌΒΡΟΓΟΙΒ ΟἰζΥ Ὠδηγχοα 
ΟΒδιτηδῃάεσ, δηα ἤδσγε ἔπε βο]άϊουβ τηδὰθ ρυγοθδβ6β οὗ 
Ρὕονιξίοηϑβ, ογοδϑίηρ [Π6 Υἶνεῦ οἡ γα 5 ἴῃ ἴῃ ἔΟ]]οννἱηρ; 
ΨΨΔΥ : ἴΠ6 . ἴοοὶκ βίη ψ 1 ἢ} ὑπ Πδα ἔον ἴθηῦ οονουβ, 
Β]|1εα τπϑῖὰ ἢ ᾿ᾶΥ, ἀπα ὑπδ Ὀτουρσῃΐ ἴΠ6 εαραβ 
τοροῦθοῦ δηα βενεα ἐῃϑῖ ὑρ,50 ἐπὶ [ῃ6 ναῖε οουϊὰ 
ποῖ ἴουοῖ ἴΠ6 ἢδΥ ; ὁπ {6586 ἴπαὺ ψου]α οἴο88 δηά 
σεῦ ῥγον 510}8----ὐν 6 τηδα ες ἔγοτῃ ἴῃς ἀδῖε οὗἉ ἴῃ ρϑ]πὶ 
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, καὶ σῖτον μελίνης: τοῦτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ 

}1 

12 

18 

14 

πλεῖστον. 
᾿Αμφιλεξάντων δέ τε ἐνταῦθα τῶν τέ τουϊ 

Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν του Κλεάρχου ὃ 
Κλέαρχος κρίνας͵ ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς 
ἐνέβαλεν: ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα 
ἔλεγεν' ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον 
καὶ ὠργίξοντο ἰ ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. τῇ δὲ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ 
ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν 
ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ “Μένωνος 
στρατεύματος σὺν ὀλέγοις τοῖς περὶ αὐτόν' Κῦρος 
δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε' τῶν δὲ 
Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε 
Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵ ἴησι τῇ ἀξίνῃ: καὶ οὗτος 
μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν" ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, 
εἶτα πολλοί, , κραυγῆς γενομένης. ὁ δὲ “καταφεύγει 
εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ εὐθὺς παραγγέλλει 
εἰς τὰ ὅπλα: καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε 
μεῖναι τὰς ἀσπίξας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς 
δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππέας οἵ ἦσαν 
αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταράκοντα, 
τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς 
Μένωνος, λῶστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ αὐτὸν 
Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα" οἱ δὲ καὶ 
ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. ὁ δὲ Πρό- 
ξενος ---ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν καὶ τάξις 
αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν---εὐθὺς οὖν εἰς τὸ 
μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο 

ἱ τέ γου ἄδτη., ΤΠΟΠΟΝΨΊΗΝ Μαΐνὶρ : τε τοῦ Μ55. 
του ἰ6ηη., [Ο] ον ης Μδανὶρ : τοῦ ΜΌΝ, 
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ὑγεθ δηᾶ ὑγοδᾶ τηδάβ οὗ χη]]εῖ, ἔοῦ ὑΠ15 σταὶῃ ννᾶβ 
νΘΙῪ ἀρυαπάδηϊ ἴῃ ἴΠ6 σου πίτΥ. 

ΤΏετα οὔα οὗ Μεποη᾿β 5ο]αϊθυβ ἃπά οἣς οὗ 
ΟἸδδυο θ᾽ τθη δὰ βοὴς ἀϊβραΐε, ἀπα ΟἸεδσοῃαβ, 
ἀεείαΐηρ ὑπὰῦ Μεποπ᾿ 5 δ νγ8ἃ5 ἴῃ [6 ψ ΟΠ, σάνε 
Ὠίτη ἃ ἢἤορρίησ. Τα τῇδ ἴπαη ψϑηῦ ἴο [118 ον 
ἉΤΤΩΥ δηάὰ ἴο]α δρουΐ 1ζ, δἀῃὰ ψ θη ἢἷ5 σοτηγδάεβ 
Πεατὰ οὗ ἴῃς χτιδίζογ, ἔαῪ ἴοοκ ἰῦ ᾿ατὰ δηᾶ νι Έ Τα 
ΘΧΟΘΘα ΡΥ ΔΠΡΥΥ ψ ἢ (ΟἸεδυοὐδβΒ. Οἡ {πὰ βδγης 
ἀφΑγ ΟἸεδγοδυ5, αἴϊεν σοίηρσ ἴο ἴΠ6 μ]δοα ψεῦε ὑμεν 
ΟΥΟβϑΘα {ῃς τῖνοὺ δηᾶ ἴπογα ἱπϑρθοϊίηρ {16 τηδυϊςοῦ, 
νν5 ΥἹαϊηρ ὑδοῖὶς ἴο χῖ5. ον ἰεηῦ ὑῃγουρ]ι ΜαποΙ᾿ 5 
ἉΤΊΩΥ, Ὠανίπρ ΟὨΪΥ ἃ ἴενν θη ἢ Ὠΐτα ; δα Ογτὰβ 
Βαά ποῖ γεὺῖ ἃγγίνοα, υΐϊ ννᾶ5. 501} οἡ {Π6 τυϑγο ἢ 
ἰονατα ἴῃς ρμὶαςα ; πα ομε οἵ Μεηομ᾿ 5 Ξο] αἴθσβ ν ῃῸ 
ννδ5 5ρ! τ νοοα ἴμτεν ἷβ χα δ ΟἹ ασγουβ ἤθη 
6 δἂὰνν πὰ τἱαϊὴρ ἐπτουρὶ ἴῃ6 οὴρ. Νον {Π|5 
τη χηΐ556 4 Ὠΐῃ, θυ δηούῃον ἴῆγον ἃ βϑἴοηε δῖ ἢΐΪπ), 
ἈΠ 5.}}} ἀηοΐμον, δηα ὑπ δῃ, δέου ἀἢ ουΐουυ δα θδδ 
γαϊβθά, πιᾶηυ. ΟἸδδγομυβ Ἐβοδρϑα ἴο ἰγϊ58. οὐ ἈΥΠΩΥ 
Δα δ οὔσοα Ὁ ]]6α [5 ἴγοορβ ἴο ἃ Ὠ18; δ ογάσγεα 
5. Βορ! το 5 ἴο τετηδίη γ γα ὕΠῈῪ Ψεα, γαϑίύϊηρ {ΠΕ ὶν 
5} 16145 ἀραϊηϑὲ τπεῖγ Κηθθβ, 1 ν Ώ16Ὲ ἢς Ὠϊμη561} ν ἢ 
{6 ΤὨγδοϊδηϑ 2 πα {Π6 Ἰογβοιφδη, οὐ νι οὶ 6 δά 1 
1115 ΔΥΤΩΥ͂ πιοῦα ὑῃδη ἔοτῖγ, τωοϑὺ οἵ ἔπει ΤἬγδοίδηβ, 
δανδηοοα ἀροὴ Μομοπ 5 ὑτοορβ ; πε γϑϑυ]δ νν85 ὑπδῖ 
[Π686 δῃα Μεποῃ Ὠϊμ56 1 τνογα ἐμοσγοιρη]ν ἔτ τεηθα 
Δα τη ἴο {πεῖν ἀγηηβ, ποὰρ ὑθογα ΨΕΣΘ βοὴα ψγῇῆ0 
βἴοοα 5ἴοο]κ- 5111}, Πποιρ] 5564 ὈΥῪ {Π6 5 ζυἀΐοη. Βαυΐ 
Ῥγοχϑηυβ---οῦ 6 οἰδποεα ἴο 6 πον σουηΐηρ ὉΡ, ἰαἴεν 
ὑμδη ἐπα οἴμουβ, ψ ἢ ἃ θαξια] θη οὗ Ὠορ] τε 5. ἔΌ]]ον - 
ἰὴ Πιἰπ---ογαισῦνναν 1εα ἢΠΪ8 ἴγτοορβ ἱπῖο ὑῃ86 5ρδος 
μεΐνδεη ἴῃ ὕννο ράᾶγῖϊεβ, μα] δα ἔθτα ΠΟΥ ἀυμ5, δηά 

1 ν,ε. ἴῃ γοϑδάϊηθαϑ ἴο βιιρροῦῖ εἰ ἴῃ οᾶ56 οὗ πϑϑῆ, 
5. ὅ66 ἴ. 9. 
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τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ ἐχαλέπαινεν 

ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι πράως 
’ ξ΄΄ς φι 

λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος, ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ 

1 μέσου ἐξίστασθαι. ἐν τούτῳ δ᾽ ἐπήει καὶ Κῦρος 
καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα: εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ 
εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν 

ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. 
ὔ 

16 Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες 
΄Π ᾽ » Φ - 3 ᾽ 

λληνες, οὐκ ἴστε ὁ τι ποιεῖτε. εἰ γὰρ τινα 

ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ 
Φ ᾽ 3 ’ ’ θ λ ε [4] 3 .Ὶ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ 

ἐμοῦ ὕστερον: κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων 
ς κα ᾿ 

πάντες οὗτοι οὗς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι 
“ “ “᾿ ᾽ὔ 

}1 ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων. ἀκούσας 
ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο' καὶ παυσά- 

3 Ι Ἁ ’ὔ Μ κν ὠ , 

μενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 

ΥἹΙ. ᾿Εντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων 
Ἁ “ 3 ’ὔ 3 4 ς ’ ς 

καὶ κόπρος. εἰκάξετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισ- 
’ ΩΦ Φ “ἢ ΝΜ Ἃ Ἁ 

χιλίων ἵππων. οὗτνι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν 

καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν. ᾿Ορόντας δὲ Πέρσης 
ἀνὴρ γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια 

’ 3 “ ψι. “ 3 ’ 
λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις ἸΪερσῶν ἐπιβουλεύει 

Κύρῳ καὶ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ. 
Φ ᾽ὔ 4 3 “ ὔ μ ’ 2 οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, 

’ 

ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατακαΐνοι 

ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι 
καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν 
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Ὀερδῃ ἴο ερ ΟἸδδυοῃαβ ποῖ ἴο ρῥγοςδϑα νι ἢ15 αἰίδοϊ. 
᾿ ΟἸδαγοῆυβ, μοννανευ, ννὰ8 ΔΏΡΤΥ, θεσοδαδβο, ἤδη ἢς δα 
θάᾶγεὶν οβοδραα μεϊηρ βἰομεα ἴο ἀεαίῃ, ΡῬΙΌΧΘη 5 νγᾶ8 
ταικίηνσ Πρμτ]γ οὗ ἢϊ5 στίενδηςε, 8Δηα με ογαδγθα ἢΐτα 
ἴο τεπλονα Πἰπιβεὶῇ ἔγοαι θεύνεθη ὑμβεω. Αἱ 15 τπὸ- 
τηδηΐ ΟΥτι5 4150 οϑπ6 ὉΡ 8ηα ᾿δδιπδα δρουΐ {Π6 εἰΐα- 
αἰίοῃ, δηὰ ἢ ἱτητηδαϊδίαὶν ἴοοῖς 5 Βραδῦβ ἴῃ 1.15 ἤδη 
Δηα, αὐϊεπάεα Υ βυςἢ οὗἉ ᾿ἷβ σου 56 ]] 0 Ὑ5 ἃ5 ασα ρτα--" 
δεηΐ, οαπη6 τ αἀϊηρ ἰπῖο ἴῃ 6 ̓πὕουνθΐηρ᾽ Βρᾶςα Δηα Βροῖκε 
ἃ5 ἴο]ΠΠ]οῦνΒ : ““ ΟἸδαγοθβ, δὰ ΡΙΌΧΘΠαΒ, ἀ πα 8}} γοὰ 
οἴδμοσ σσεαῖκβ 0 ἃ΄Ὲ ἤδγα, γου Κπον ποῖ νν δῦ γοὺ ἃτὲ 
ἀοίπρ. ΕῸΥ ἃ5 σου 1 }Υ 85 γοῦ οοτὴς ἴο ρ. την νΠ ἢ 
ΟΠ 6 δποῖῃοθυ, γοῦ τᾶν "6 8ιγε ὑῃμαῦ οὐ {{}15 νΕῚῪ αἀΑΥ] 
584} θὲ 1ηϑύδατ]ν ουΐ ἴο ρος 65 δΔηα γουγβεϊνοβ ποῖ Ἰοην 
αἴχον τὴ6 ; ἴον οποα 16 11] ογΐα πο ονογίαῖκο 15, δηα ἃ]] 
1Π6 56 θαυ θαγδη5 ἤοπ γοὺ 566 Ψ1}} 6 τροτὰ ἢοβί]α 
ἴο υ5 ἴδῃ ἅγε ὕποβε ψῇῆο βἴδῃα ψ ἢ 6 Κίηρ." Οἡη 
Πεδτγίηρ [ῃ656 ννογὰβ ΟἸδάγο 8 οᾶτηθ ἴο ᾿η8 86 }868, 
Δα θοϊῃ ραᾶτγίϊεβ οεδδαα ἔἤτοσλ {πεῖν αυδῦγο] δηα τε- 
ζυγηδα ἴο {Π6Ὶ αυδγίεγβ. ....-- 

ΥΙ. Ας μευ ψεηῦ οἢ ἔτοπι ἔπαγε, {Π Ὺ Κερῖ βϑοίηρ 
ὕγδοὶςς οὗ ΠΟΥ868 ΔΠα Πιουβαβ᾽ ἀὰπρ. ΤῸ ἃ}} ἈρΡρδδσύϑῆσαβ 
ἰ νγᾶ5 [Π6 {{81} οἵ ἀροιυΐ ὕνο ᾿πουβδῃα ἤοῦβθ5, ἃπα ἴΠ6 
ΠΟΥΒΕΠΊΘῺ ἃ5 ΠΥ ρῥτοοεεαεξα ψεγα θαγηΐηρ ῸΡ ΤὉΘ 6 6Υ 
δηα ἀνευυὶηρ εἾ5ε ὑπᾶῖ ννὰ5 οὐ ΔΥ υ86. Αἱ {115 {τὴς 
Οτοιῖΐδβ, ἃ Ῥεγβίδη, γῆ. νὰβ γεϊαϊεα ἴο ἴῃς Κιίηρ ὈΥ̓ 
υἱγῖἢ δα νὰβ Γθοϊςοη δα διλοηρ ἴῃς ᾿»68ἴ οὗ {Πη6 Ῥεγβίδηβ.. 
ἴῃ τηδύξευβ οὗ νὺ, ἀθνὶβεα ἃ ρὶοῦ ἀραϊηδὶ Ουγα5---ἰη 
ἔαοῖ, ἢ6 δά τηδάς ψὰγ ὕροὴ Πΐμα εΐογε [ἢΐ5, ναὺ ἢδὰ 
μδοοτηα ἢἰΐδ ἔγθ μα αραίΐη. Ηδ πον 8814 ἴο γγὰβ παῖ 
1 Ὡς νψου]Ἱὰ σένε Ὠΐτη ἃ ὑπουβαπηα Πογβεαθῃ, ἢ ψου]Ἱᾶ 
οἰ Υ διρυϑἢ δὰ Καὶ} ῃθθα Ππουβοθῃ νὴ. ψΨ6τα 
θυγηΐηρ Δῃῃδδα οὗ ἴτη, οὐ ἢ6 ψουἹᾶ οαρίαγε τδην οὗ 
θὰ ἰΐνε δπα ρυΐ ἃ 5ἴορ ἴο. {πεῖν ᾿υγηρ 88 ὙΠ6Ὺ 
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ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου 
στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ 
ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, καὶ ἐκέ- 
λενεν. αὐτὸν λαμβάνειν μέρος “παρ᾽ ἑκάστου τῶν 
ἡγεμόνων. ὁ δ Ὀρόντας νομίσας ἑτοίμους εἶναι 
αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ 
βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται 
πλείστους" ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν 
ἐκέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ἐνῆν δὲ 
ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπομνή- 
ματα. καὶ πίστεως. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι. 
πιστῷ ἀνδρί, ὦ ὡς ᾧετο- ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν. 
ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει Ὀρόν- 
ταν, καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν. ἑαυτοῦ σκηνὴν Πέρσας 
τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν 
Ἑλλήνων στρατήγο ὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, 
τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σκη- 
νήν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισ- 
χιλίους ὁπλίτας. 

Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, 
ὅς γε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμη- 
θῆναι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, 
ἀπήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ορόντα ὡς 
ἐγένετο' οὐ “γὰρ ἀπόρρητον ἦν. ἔφη δὲ Κῦρον 
ἄρχειν " τοῦ λόγου ὧδε. Παρεκάλεσα ὑ ὑμᾶς, ἄνδρες 
φίλοι, ὅ ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ τι δίκαιόν 
ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο 
πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί. τοῦτον γὰρ πρῶτον 
μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑ ὑπήκοον εἶναι ἐμοί" ἐπεὶ 
δὲ ταχθείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ 
οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν 
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Δανδηςεα ; ἃπα ἢς ψου]α 566 ἴο ἰξ {ἰὴ {ΠΥ 5ῃου]α 
ὨΘΥΘΙ Ρὲ 406 ἴο "»ε))ο]α γσγυβ᾽ ἅσν δπα σεῖ ἴο {}}ὲ 
Κιίηρ ντ} ὑΠεὶν ταροσῖ. Ὁ θη Ογτὰβ Πδδγα [15 ῃ] Δ, 
ἰῦ βϑειηθδα ἴο ἰΐα ἴο 0ὈῈ 8ὴ δχρβαϊθηΐ οὔδρ, δια νὰ 
αἀϊγεοῖεα Οτοηῖδβ ἴο σεῦ ἃ ἀεἰδοϊπχθηῦ ΠΌΤ. ἐδοἢ οὴ 6 
οὗ {Π|6 σάν] γν Θομτηδηάθιβ. ΤΏδη Οτοηῖδβ, [πἰπκίηρ 
ὑπαὶ Ὠἰβ ΠΟΙ ΒΟ ψΟΥῈ δβϑϑυγοα ᾿ἶμ, ψνγοῖθ 8. ἰεὔϊεὺ 
ἴο {πε Κίηρ βαγίπρ' ὑῃδῖ 6 ψου]α οομλα ἴο Ὠΐτα νυ "ἢ 
ἃ5 ΤΩΔῺΥ ΠΟΥΙΒΕΙΊΘΠ 85 Π6 οου]α σεῦ; δᾶ ἢς ὑτρεᾶ {Π 6 
Κίῃρ ἴο αἰτεοῖ Πἷβ οννὴ οαναῖγν ἴο τεοεῖνε Ὠΐτη 85 ἃ 
ἔτεα. Τῆς Ἰεἴζον 4180 οοηϊαϊποα τειλϊηάθῖβ οὗ ἢϊ5 
ξογηλον ἔτ επα 5 }}}0 δὰ Πάε]γ. ΤὨΪβ Ἰεϊζεγ ἰα σᾶνε 
ἴο ἃ τηδῃ Ψῃοι ἢ Βυρροβαά ἴο "α [δε ἃ] ἴο ᾿ΐπὶ ; ἰνὰΐ 
{Π}15 τηδῃ ἴοοὶς [Ὁ δπα σᾶνε τ ἴο Ογτὰβ. Ώδη Ογγὰβ 
Πα γτοδα ἰξΐ, ἢς δά Οτοηΐδβ αγτϑοῖςα, δηα βυυμητηοποϑα 
ἴο ὨὶβΒ ἰεπὶ βενθῃ οὗ {ΠπῸ πο]εϑὺ Ῥεγβίδηβ δι οηρ' 
ἢΐβ αἰϊεπαάδηΐβ, ν ἢ1]6 μὲ οταεγοα {16 ατεεὶκ ρθη θγα]ς 
ἴο Ὀτΐπρσ α0 Βορ]ἴε65 δηα 8 ἔδυ βἰαἰϊομ ὉΠΘλβ ον 5 
ὉΠΟΘΥ ΔΙΡΙΏ5 ΔΙΟυΠα ἢ δῖ. Απᾶὰ μὰ σϑηθγὰ]β 
οραγϑα {Πὶ ογάδσ, θυϊηρίηρ ντ ὑπεῖὰ ἀρουΐ τῆτες 
ὑπουδαηα Πορ] 68. 

ΟἸδαυοῆυ5 ννᾶ5 4150 ἰην ϊεα ἰηἴο {Π|6Ὲ δὴ 85 ἃ οοι- 
8611ογ, ἔου θοῖἢ) Ογγὰβ δπὰ {Πδ οὔμον Ρευβίδηβ τερασάεα 
Εΐχῃ ἃ5 6 τηϑῃ γῆ ννᾶὰ5 βοπουγεα δρονὲε ἴῃς τεβϑὲ οὗ 
τ[Π6 ατεοκβ. Αμὰ ψ ἤδη ἢςξ οδπη6 ουΐ, 6 γαρογίεα ἴο 
[5 ἔτ]οπᾶβ μονν Οτομΐαβ᾽ ὑγ14] ννὰ8 σοπάποῖεα---ἴον 10 
νν85 ΠῸ βεοῦεῖ. Ηδ εαϊὰ {ὑπδῦ Ογγὰβ θαρδη {Π6 σοηξοι- 
Θ6ῃςα ἰπ 1ῃ18 νΑῪ : “ΜῦΥ {τἰεπάβ, 1 πᾶνε ἰηνιεα γοὰ 
ἤδγα ἴῃ ογάδυ ὑμαὺῦ 1 τοδῪ σομβ]ῦ νν ἢ γοὺ δηα {θη 
ἴδ κ6 βι 6 ἢ} δοϊϊοῃ ἴῃ με οαβε οὗ Οτοηΐαβ ἢ 6.6 88 ἷς τὶρῃΐ 
ἴη ἴΠ6 εἰφῃῦ οὗ ρσοάϑ ἃπά τηθη. ΤῊ Ϊϊβ δ ψὰ5 ρίνϑῃ 
τὴ6 δ ἢγβί ὈΥ τὴν ἔδίμεσ, ἴο )ὲ τὴν βυ)]εςεῖΐ ; {Π 6 πη, αἱ 
τὴς υἱδαϊηρ, ἃ5 6 Ὠἰπη56 1} 8814, οὗὨ τὴγ ὑὈτοίμαδν, [15 
τηδῃ αν] αὶ ν 87 Ὁροη τη6, ΠΟ] απ {πε οεἰϊααε] οὗ ϑδγα!β, 
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ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα 
ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσα- 

Ἴ σθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, 
ἔφη, ὦ Ὃρόντα, ἔ ἔστιν ὅ τι σε ἠδίκησα ; ἀπεκρί- 
νᾶτο ὅτι οὔ. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα: Οὐκοῦν 
ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ 
ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις 
τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ,ἐδύνω ; ἔφη ᾿Ὁρόντας. 
Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ 
δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν 
μεταμέλειν τέ σοι ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ 
πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ; καὶ ὶ ταῦθ᾽ 

8 ὡμολόγει ᾿Ορόντας. Τί οὗν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀδικη- 
θεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ ,τρίτον ἐπιβουλεύων μοι 
φανερὸς γέγονας ; : εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα ὅτι 
οὐδὲν ἀδικηθείς, ἡ ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν. Ὅμο- 
λογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι; Ἦ γὰρ 
ἀνάγκη, ἔφη Ορόντας. ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν 
ὁ Κῦρος" Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ 
πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ πιστός; ὁ δὲ ἀπε- 
κρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν 

9 ποτε ἔτι δόξαιμι. πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς 
παροῦσιν" Ὁ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, 
τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, 
ἀπόφηναι γνώμην ὃ τι σοι δοκεῖ. Κλέαρχος δὲ 
εἶπε τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα “Τοῦτον 
ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ 
τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ἦ ἡμῖν, τὸ 

κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ 
10 ποιεῖν. ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους 

προσθέσθαι. 
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ΔΗ 1, Ὀγ ἴδε νᾶῦ 1 νᾶρεὰ δραίηϑει ἢΐτη, τηδας ἢΐτ. 
οουηῖΐ ἰδ μαδϑὺ ἴο οδᾶβα ἔγογη νυ πρ ΠρΡΟῺ 1η6, δπᾶ 1 
τεςαίνϑα δηᾶ σανα ἴ[Π6 Πδηα-ο}885ρ οὗ ἐγ παβῃϊρ. ϑίπος 
ὑπᾶῖ,᾿᾿ Πε βδἰά, “Ογοηῦδβ, ἢᾶνε 1 ἀοῃε γοιῖι δὴν το σ᾿᾽ 
“«Νο,᾿ Οτοπῖδϑβ δηβνεσεα, Ογγὰβ νεπῦ ἢ απδϑιοηϊηρ 
Ηΐτη : “ ]α γοὰ ποῖ δἴδεγννανβ, δ᾽ [που ρ]}}, 88 γοῦ 
γουτβε} δα μϊξ, γου Δα κυ ἴεγεα πὸ ψτοηρ δῇ ΤΥ Πα Πα, 
ἀεξοῦῖ τὸ ἴον {πε Μυβίδηβ, δπὰ ἀο 4}1] [6 ἤδττη γοι 
οου]ᾷ ἴο τὴν ἰεγγίζογυ ̓ ““Υ68,᾿᾿ 8810 Οτοηΐδβ. “Ἀὰ 
γου ποὶ,᾿᾿ Ογτυβ 5414, ““ψῆθη ομσα τοῦτα γοὰ ᾿ιδὰ 
Ἰεδυποά [ἢπ 8]: ρῃϊηθθβ οὗ γοὺῦ ον Ῥουου, ρῸ ἴο ἔ]16 
ΑἸῖαν οὗ Ατἴδιηϊς δηα βᾶν γοὺ γγεῖε ΒΟΥΥ, δηα ἀϊα γοὰ 
ποῖ, ἴδον ργδναϊηρ ἄροη τὴς ἴο ραγάοῃ γου, ἀραίῃ σίνε 
της ρΙεαρεβ δα τεοεῖνα μ᾽ θάρεβ ἔγομι τὴς ἢ ̓᾿ ΤῊ 5 4]50 
Οτοηῖδ5 δαταϊτεα. ““ΥΥ μαὶ ντοηρ, [μ 6 η,᾿ 5881 Ουγυβ, 
“ἐἢανα γουὺ 5υῇετεα αὖ τὴΥ μδηά5, [πα΄ γου ΠΟΥ͂ ἔον [ες 
{πϊγτὰ τς ἤν Ὀδθῃ ἰοιιπᾶ ρῥ]οϊιίπρ᾽ ἀραϊηδῦ τα ὃ 
νῆα Οτοηΐαβ στερεὰ, “ Νομδ,᾿᾿ Ογγιιβ ἀβικεα ἢΐμ: 
“)ο γου δαάτηϊΐ, ἔμδῃ, ἰῃδὶὺ γοὺ ἢᾶνα ργονϑα γουγβαὶ 
ἃ ἀοογ οὗ στοηρ τουννᾶγα τὴς ὃ “41 σαπποῦ σἤοοβα ὑυΐ 
ἄο 80,᾿ 541Ϊ8 Οτοηΐαβ. Τῆδγευροη Ογγὰβ δϑκεα δραίῃ: 
“«Τἤδη οου]ά γοὰ ᾿εποοίογξ ἢ ργονα γουτβαὶ ἃ ἔος ἴο 
ΤΩΥ͂ Ὀγοῦῃ . δηα ἃ [δ Ὁ] ἔτ πα ἴο τηα δ᾿’ ““Ενδη 1] 
Βῃου]α ἀο 50, Ογγαβ,᾽᾿ ᾽Χ6 γαρ 64, “γου οου]α ΠΘνῈῚ δἰτοὺ 
1815 θεῖον ἰὖ οὗ τη." Τῆεη Ογστὰ 581α ἴο ἴῃοβ6 ψῆο 
ψΕΓῈ ργεβθεπῦ: “' Θυοἢ ἢᾶνα Ὥδθη {Π15 τηδη᾽5 4666, 
ΒΌΘΝ ΔΓ6 ποῦν ἢ 18 ννοσαᾶβ ; ἃπά πον, ΟἸδδγοῆιβ, ἀο γοαὰ 
θὲ {πε ἔγϑὺ οὗ ΤΩΥ σουῃβ6 105 ἴο χρυ 55 ὑπ6 οΟρἱπίοῃ, 
γοῦ Πο].᾽᾽. ΑἸἠά (Ἰεαγομ8 Ξαἱὰ : “ ΜΥ δᾶνίοε 15 ἴο ραϊ 
115 τηδῃ ουΐ οὗ {Π6 νὰν ἃ5 5ρθ θα] 85 ροβϑί]α, 50 [ἢδὲ 
ὙΥ 6 ΤΩΔῪ ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ ἢᾶνα ἴο ΡῈ οη οἷν ρσυδΙα ἀρσαϊηϑὺ [6 

"ἔα! ον, ναῦ τᾶν "ὲ Ἰεἶ ἔγες, 50 ἔᾺΓ ἃ5 σοπο 5 ἢΐπι, ἴο 
τεαυΐϊζε νι ἢ οηεῇϊς ἔΠ686 ψ ἘΠ] ἶηρ βεγναη ἴδ. [ἢ ἰἢ 5 
ορϊπίοη ΟἸβδυοθ 5 5814 ὑπαΐ [Π6 οὔτ 4130 οοπουγγϑᾶ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κελεύαντος Κύρου ἔλαβον 
τῆς ξώνης τὸν ᾿ὈὈρόνταν ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες 
ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς: εἶτα δ᾽ ἐξῆγον 
αὐτὸν οἷς προσετάχθη. ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ 
πρόσθεν προσεκύνουν, καὶ τότε προσεκύνησαν, 
καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. ἐπεὶ δὲ 
εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου σκηνὴν εἰσήχθη τοῦ πιστο- 
τάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε 
ζῶντα ᾿᾽Ορόνταν οὔτε τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώ- 
ποτε, οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔχεγεν' 
εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως: τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε 
αὐτοῦ ἐφάνη. 

ὙΠΠ1. Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας 
σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ 
τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν ᾿Βλ- 
λήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ 
μέσας νύκτας: ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω 
ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον" 
καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖ- 
σθαι, Μένωνα δὲ τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς 
ἑαυτοῦ διέταξε. μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ 
ἐπιούσῃ ὃ ἡμέρᾳ ἥκοντες ὁ αὐτόμολοι παρὰ μεγά- 
λου βωσιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασι- 
λέως ὅ στρατιᾶς. 

Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ 
λοχαγοὺς τῶν Ελλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν 
τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήϑει θαρρύνων 

1 ἔφη Μ5Κ., Μαγ.: (ὅδπι. ογηΐίβ, Το] ονίηρ ᾿πξοτίον ΜΩ͂Ν. 
3 Αἴδοσς δὲ ὑπὸ ΜΝ, ἢδνα τὸν Θετταλὸν : ἀΘ6η]. Ὀγδοϊκοίβ, 

Το] ονίηρ Ηυρ. 5. ἐπιούσῃ ΜΒ5Ν.: ἀδηι. Ὀγδοκοῖβ. 
4 ἥκοντες ΜὮΝ.: ἧκον (θη. - 
ὅ ἀπήγγελλον... βασιλέως ἴῃ) τυρὶ οἵ ΔΝ. Ο; (ἕδη. 

ΟΠλῦΒ. 
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Αἴἶον [Πϊ15, ἢς 8614, δὲ ἴῃς δἰ ἀϊηρ οὗὁἩ Ογγὰβ, Ἔν θυ 
τήδῃ οὗ Τῆδπ αἴοβϑθ, θνθὴ Οτοηΐαθ᾽ Κίπβλθη, δπα ἴοοὶκς 

Ὠΐτη ὈΥ ἴπε ρίγα]ε, 85 ἃ ἷίρῃ {δὺ ἢ6 ψψᾶ5 σοῃδειηηοᾶ 
ἴο ἀεδίῃ ; δπά ὑπδη ἔμοβα ἴο ψβοσῃ πε ἀπὶν νγᾶ5 85- 
βῖσῃαα Ἰεα Πἴτπη ουῦ. Απᾶ ἤδη ἴΠ6 θη ΠΟ ἴῃ Όυ 6 
ἄἀδὺβ ψεῦε ψοηῦ ἴο ἀο ]ΐτη Ποιηδρε β8ᾳνγ Ἰΐτη, ὑΠῈ 
γηϑα6 πεῖν ορεΐίβϑδησς ὄνθὴ ἔπδη, Δ Πποὰρ] Π6Υ πᾶν 
ὑπὰϊ δ ννᾶβ "είῃρ δα ἔοτὶ ἴο ἀδαῖϊῃ. Νον ἴδεν με 

Πιδὰ »Ἔεῃ οοπαυοῖεα ᾿πἴο ἐπε ἰεηΐ οἵ Ατἴαραῖοβ, ὑμ 6 
τηοϑὺ [δι] οὗ Ογγαβ᾽ σμδι ουἸδίηβ, ἔγομπιλ ἰμαῖ 
Τοῦ ΠῸ ΙΔ ΘΥΟΡ βᾶν Οτοηΐδβ ᾿ἰνίηρ ΟΥ 686, 

ΠΟΙ σου] ΔηγΟ;α 58 Ὁ ἔγομι δου] Κπον]εᾶρε ἢον ἢς 
νγᾶβ Ραυῦ ἴο ἀφαίῃ,---ἰξ νγὰ8 411 οοῃ]εοίαγεβ, οὗ οἣδ βογΐ 
Δα ΔηΟΙΠΟΥ ; ΔΠα πο στᾶνα οὗ [8 ννᾶβ Ἔνδὺ 86 6ῃ. 

ΝΠ]. Ετοι ἔμ οσα Ογγὰβ τηδτοῃ δα ἐπγουρἢ ΒΑΡυ]οηΐα 

ἴτας βἴαροβ, ὕννεϊνε ρδγάϑδησθ. Οὐ ἴδε τὰ βἴαρα 
6 614 ἃ τενίεν οὗ ὑῃε Οσεεῖκβ δὰ ὑπ6 ὑαυθαγίδη5 Οἢ 
δε ρμ]αίη δὲ ἀρουῦ ταϊἀ πὶ αῦ; ἕογ μα ὑπουρῆῦ {πὶ αὐ ἐπε. 
παχὺ ἄν ἐπα Κίηρ νου]α οομηθ ν ἢ Ηΐδ5 ἄγτὴν ἴο 40 
 υαϊε]ο : δα ἢδ ογάογοα (] δύσῃ ἴο δοὺ 85 σΟΙΏΤΊΔΠΔΘΥ 

ΟΥ̓ 186 τἱρῃῦ νἱὴρ ἀπά Μεηοη οὗ ἰδὲ ἰεξ, ψ 16 ἢα 
Ὠ56}} τη 9416 4 ἷ5 οὐνῃ [τΌΟρ8. Οπ {πα τιογηΐηρ 
ἔο]ονίηρ ἰῃ6 τανίενν, ἂῇ ἀδυθγεαῖ, ἔπαγε οδπὶα ἀ6- 

, ϑθυΐεγθ ἔγοτα 86 στεὰὶ Κίηρ ἀπ Ὀτουρης τερογῖβ ἴο 

Ογτὰβ ἀρουΐ ἢ15 ΔΥΤΩΥ͂. 
Αἱ [}15 ὑϊπηα Ογτὰβ οα]]6α Τορεῦπεν [6 σΈΠΘΓΙΑΪ5 ἃπα 

οδριδῖπβ οὗ ἴΠ6 Οτθακβ, δα ποῦ οηἱ]ν ἴοοὶς σου η86] 
ἢ ΤΠ δῖ 845 ἴο μον Πα 5ῃου]ά ἤσ!ὺ ῃ6 Ὀαΐι]6, θαΐ, 
ἴον ἷς ον ρᾶνῖ, Ἔχπουξεᾳᾷ δηα δποουταρθα {ὑΠ6 πὶ ἃ8 
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8 τοιάδε. ἾὮΩ ἄνδρες “ ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπο- 
ρῶν βαρβάρων ᾿ συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ 
νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρ- 

- βάρων ὑ ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο “προσέλαβον. ὅπως β 
οὖν ἄσεσθε “ἄνδρες ἄξιοι τῆς" ἐλευθερίας ἧς κέ- 
κτησθε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίξω. εὖ γὰρ ἤἔ ἴστε 
ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω “πάν- 

4 των καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. ὅπως δὲ καὶ 
εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀ ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. ̓ 
τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ 
ἐπίασιν: ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ 
αἰσχύνεσθαί" μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς 
ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν 
ὄντων καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν 
μὲν οἴκαδε βουλόμένον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν 
ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ 
παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. 

ὄ ᾿Ενταῦθα Γαυλίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, 
πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπεν" Καὶ μήν, ὧ Κῦρε, λέγουσί 
τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ 
εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ γένηταί 
τι, οὐ ,“μεμνήσεσθαί σέ φασιν: ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ 
μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα 

6 ὑπισχνῇ. ἀκούσας ταῦτα «ἔλεξεν ὁ Κῦρος" ᾿Αλλ᾽ 
ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα πρὸς 
μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ ὕνανται 
οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς ὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ" 
χειμῶνα: τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα σατρα- 

1 βαρβάρων 55. : ὅθιη. Ὀγδοϊκοῖδ, [0] ον Βίββοιορ. 
2 αἰσχύνεσθαι Μ85.: αἰσχυνεῖσθαι ὅδπι., Το] οννίς Πηαοσί. 
ὃ χοῦ... προσιόντος ΜΆ. : Οδθιη. Ὀτγδοϊκϑῖβ, ζο]]ονίηρ 

Οὐοροί. 
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ἔο]]ον5 : “ Μεδη οὗ στζδϑοοο, 1 15 ποῦ θδοδυβα 1 να ποὶ 
Ῥδυρδγῖδηβ μου ρἢ {Π|ὺ 1 πᾶνε Ὀγουρῇῃξ γοὺ ΠΙΓΠΕΟΥ ἴο 
ἤρθῦ ἴογ τὰ; "ὰαῖ Ὀεοδαβα 1 ὑεῖξενε ἐπαῦ γοὰ ἃτὰ 
ὈΥΑΝΕΙ Πα βίγοηραν ὕμδῃ τδην ὈδΥθαγίδ 5, ου [18 
ΓΘΔ50ὴ [ ἴοοῖκ γου 4Α]ῖσδο. ΒΒ βυγα, ὑῃογείογο, ἴο "6 ὥβῃ ᾿ 
ννοσιῃν οὔτε ἔγεεάοιῃ γου ροβ5658, ρου {πε ροββεβϑίοῃ 
οὗ ψ ἢ 1 οοηρταίαϊαῖα γου. ΤῸΥ γοὺ τᾶν 6 οογίδίη 
παῖ ἔγεεάοτχη 15 [Π 6 ἑῃίπρ' 1 5] οἤοοβε ἰῃ ργεΐδεγεῃμος 
ἴο 4}} παῦ 1 ᾶνε δ Πα ΓΔ ΠΥ {ἰπη68 τοσο. Απηά πονν, ῃ 
οταεγ [ῃδῇ γουῦ τὺ Κπονν ψν ῃμδὺ βογΐ οὗ ἃ οοηϊεϑβὺ 1 ἰ5 
ἴπΐο ΠΟ ἢ γοὺ ἃγὰ ροϊῃρ, 1 ψῇο 4Ὧο πον ψ1}] 1[6]] 
γοῦ. Οὖυ δηδιηΐεβ ἤδνε στεδῦ πυρεῖβ 8Π6 ὑῃδυ 
νν1}} σόα οἡ ψ ἢ ἃ ρσγοαὺ ΟὐΟΓΥ ; ἔον [πε γεϑί, ἢον- 
ἐνεῦ, ἰἔ γοὺ οδῃ Πο]α ουὖῦὺ δραϊηδῦ ἰῆδβε ἰμίηρβ, 1 δ1ὴ 
ΑΒΒΔΙηΘΩ͂, 1 δβϑβυτα γουῦ, ἴο ὑΠίη}ς ψ ῃδὺ βουτῪ ἔἘ] ]ονν 5 
γουῦ ψΜ1}}] ἤπα [ἢ6 ρΡεβορὶβ οὗ ουῦγ οουπῖτγ ἴο "6. Βυὺ 
γου Ὀ6 τ6ῃ δῃά [ἴἔ τὴγ ὑπαογίαϊσίηρ ἴαγῃ ουΐ ψνΕ]], 1 
58}4}} γᾶ Κ6 ΔΏγΟΠς ΔΙ, γοὰ ψν» 0 νυ ῖϑῆδβ ἴο γεϊατῃ 
Βουηα 8ὴ οβρ]εοῖ οὗὨ δῆνυ ἴο [15 ἔτ επ5 αὖ ἤοσὴθ ΡΟῚ 
Ὠἰ5 τεϊασγῃ, ψὮ]]6 1 51.841} οαβα τάδηγ οὗ γου, 1 ̓ πηαρίηθ, 
ἴο Ἔἤοοβα 116 ψι ἢ τὴ ἰὴ ργεξεγεησα ἴο ᾿1ε δὲ μποιηδ." 

Ηετγευροη Οδυ ῖεβ, ἃ ϑϑη)δῃ αχὶ]α νἢο ννὰ8 ἔπεα 
Δ η6 νὰ5 ἰῃ [ῃ6 οσοπἤσδηοσε οἵ Ογτγα, βαϊὰ : “ Απα γεῖ, 
Ογγυβ, μετα ἀγα {Πο86 Ψῆο 58. [δῦ γΟῸ ῬγΟΤη1565 ΔΓ 
Ὀὶρ πονν Ὀδοδυβα γοὺ ἃΥ6 ἰῃ 51.0}} ἃ οὐ 68] 5᾽ ζ  ]Ο --- 
ἴον [ῃ)6 ἀδῆρου 186. Ὁροὴ γου--Ὀυΐ ὑπᾶΐ τἢ Δὴγ σοοά 
ἔογίυηα Ρ6 811, γου νψν1}} [411] ἴο γθεηγθρον ἔπδι ; δηᾶ 

, Β0116 588Υ [δῇ Ἔνϑὴ ἰΐ γου βου α γΓοιμθυλ ον πα πᾶνε 
ἴΠ6 ψ1}}, γου νου] ποὺ μάνα ἴῃ πηθ68ῃ8 ἴο τ8Κ6 ροοῦ 
811 γοῦΓ ῥγοῃἶβοβ. ΠῥὈοη δαγίηρ ὕπεβε ψογὰβ Ουγὰβ 
8814 : “7611, ρϑηυ!θημθη, ΤΑΥ͂ ἔα ον 8 γθάΐτη αχίθηαϑβ 
τονγατά {π6 βου τῇ ἴο 8 τερίοηυ ψ ἤθγα τέ οδηποῦ αν 6 }} 
ὈΥ τεάβοη οὗ πε ᾿μϑαὶ, δἀῃὰ ἴο ὕπε ποτϊῃ ἴο ἃ τερίοῃ 
ψΠεγα ἔθου οἀπηοὺ ἄνν6}} Ὀγ γϑᾶβοῃ οὗ {ἢ6 ςο]α ; δπὰ 
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Ἴ πεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. ἣν δ᾽ 
ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέραυς φίλους 
τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέ- 
δοικα, μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, 
ἄν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. 
ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ 

8 χρυσοῦν δώσω. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε 
ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγ- 
γελλον. εἰσῇσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν καὶ; τῶν ἄλλων 
Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν ἔσταε, 
ἐὰν κρατήσωσιν. ὁ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν 

9 γνώμην ἀπέπεμπε. παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάν- 
τες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ὄπι- 
σθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ 
Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον" Οἴει γάρ σοι 
μαχεῖσθαι, ὦ ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν ; ; Νὴ Δί, ἔφη ὁ 
Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός. ἐστι 
παῖς, ἄρῃς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ 
λήψομα 

10 Ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο 
τῶν μὲν Ελλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ ,Τετρακοσία, 
πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ 
μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἅρματα 

1] δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. τῶν δὲ πολεμίων 
ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ 
ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἧσαν 

1 Βοΐοτο καὶ πη6 ΜΕΝ. πᾶνε οἵ τε στρατηγοὶ : Οφιη. ὈΓδΔΟΚοίϑ, 
[ο]ονν ίης ὟΝ εἰ 8|κ8. 

2) 6. ἰῃ {Π6 γονίον πιοηϊοηθα ἴῃ 8]. 
5 ΤΏθΡα ἰβ ἃ ἀἰβογθβρδῃου, 88 γϑὺῦ ὑπθχρ δἰ πθα, Ὀθύνθθῃ 

686 ΠΌΠΙΌΘΓΒ δηα ἰἤοβθ γον ΟΙΒ]Υ σίνοη. ορ. 11. 9 δπὰ 
ῃἠοΐα ; 8180 1]. 2ὅ δηᾷ ἰν. 8. 
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4}} {πδὺ 1165 θεύνψεεη [Π 686 ᾿ἰγηΐ5 τὴν Ὀγοῦ 6 ̓ 5 ἔτ μας 
ΓᾺ]Ὲ 85 βδαΐγαρβ. Νὸον 1 νὰ σίῃ [πε νἱοΐογυ, νὰ τηυϑὺ 
Ραΐ οὖν ἔτ θηαβ ἴῃ σοηΐτοὶ οὗἉἩ [656 ρὑγονΐηοθθ. 1 ἔδαδσ, 
τῃεσεΐογε, ποὺ [δὶ 1 5}4}] ποῖ ἢανε Ἔεπουρῇ ἴο ρίνε ἴο 
686} οὗ τὴν ἔτ εηᾶβ, 1 βυσοεββ αἰϊζεπαάβ 5, θαΐ ἰπδῇ 1 
58.4}} ποῦ ἢδνα δῃουρἢ ἐγ εη45 ἴο σίνε ἴο. Απά 85 [ῸΓ 
γοῦ τηθη οὗ Οτεεοοα, [ 58}4]} ρῖνα Ἔἐδο ἢ οἣς οὗ γου ἃ 
νυγεδίῃ οὗ ροϊὰ ᾿εβίά 68. ΜΠ δὴ μεν Ὠεαγα ἴῃεβε 
ννοτάς, [ῃ6 ΟἿ ΟΟΥΒ αγα Δ τοῦ ΘᾶροΥ ὑΠδιηβοΪνῈ 5 
Δα οαγγθα ἢπΠῸ πενν5 ἀύγαὺ ψἱ} Τἤδτ ἴο {1 οὔ. 
ατοεκε. ΤὭδη βοχης οὗ [Π6 οὔ οτβ 4150 δουρὶ Ογτυβ᾽ 
ΡῬΓΕΒΘΏΟΕ, ἀαπγδηαϊηρ ἴο Κηῆον ννῆδῦ ὑπ ν 5Που]α ἢδνε, 
ἴῃ οα86 οὗ νἱοΐογγ ; δηά ἢδς βαϊβῆεα ὕΠπ6 ἐἊχρεοϊδιοῃς 
οὗ Ἔνϑῦὺ ομδα οὗ ὕπο μεΐογε αἰβυϊβθίηρ ἤθε. Νον 
411 Αἰἰκα νῆο σοηνεγβθα νἱῦἢ ἷπὶ ὑγρεα Ὠΐτη ποῦ ἴο 
ἴᾶκα ρα ἴῃ ἴῃς ἥρῃάηρ, θυὺ ἴο 5εἰαύίϊοη Ὠϊτη561} ἴῃ 
ὑμεῖὶν τθατ. Τακίηρ τΠ}]5 ὁρρογζυηιςν ΟἸδαγοῃυβ δϑκοα 
Ογτιβ ἃ αυεδίίοη {Κα {}}18:.“"Βαΐ ἀο γοιυ {μΐηκ, 
γτγυβ, ἐπα γοὺῦ ὑτοῦμου ψὴ]} ἤρ!ῦ ψ ἢ γου ν᾽ 
“Υ88, ὈῪ Ζευβ,᾽ 5αἰὰ ὕγτγυβ, “1 ΠῈ ἰβ γβα]]ν ἃ βοὴ οὗ 
᾿αγίυβ δηαὰ Ῥαγγϑαὺβ δηα ἃ Ὀγοΐῃογ οὗ ΤΉΪη6, Ι58}4]] 
ποῖ ψγῖπ [15 γθάΐτη νἱτῃουΐ ἤρμῦηρ ἔον 11.᾿ 

Αὖὐ τῃῖ5 ἴηθ, θη {π6 ἔσοορβ ψ γα τη 8} 41]6 4 
ὉΏΔΘΥ διτηβ,1 ὍΠ6 πα 6 οὗ [Π6 Οτεοῖκβ 85 ουπα ἴο 
»ὲ ἴδῃ ἐπουβαπα ἔουν μυπαγαα Πορ] ῖα65, πα ἔνο τπου- 
58 Π6 ἥνε Ὠυπάγεα με] αδῦ5,2 νν ἢ 116 ὑΠ 6 Ὠυτρεν οὗ {πε 
Αγ Ραγδῃ 5 ἈΠ 6. ΟΥτὰ5 νν85 Οη6 Πα παγοα ὑἐπουβδηα δηα 
ἔπεσε ψοῦα ἃροιυῦ ὕνθηςν βογίμε- οατίηρ ομδγίοῦβ. 
ΤῊς δηθΏΥ, ἰῦ ννὰ5 γεροτίθα, πυροῦ α οπμς ΤΩΣ] 
ὕνο ἢ παγοα ὑπουβδηα 8 δα δα ἔνο υπαγοα βογίῃε- 
ὑδδυίηρ ομαγίοίβ ; Ὀθβϑίαθβ, ἔπεσα ννγὰ8 ἃ ἴσοορ οὗ 5ἰχ 

δ ΤῊ ΠΌΠΙΌΘΓ 18 ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ ονογβίδυθα, Οὐθβίδβ, ὑμ6 Κα ἱηρ᾿Β 
τοῖς Ῥγϑἱοίδη (866 ν] 11. 26), 18 βαϊἃ ὃν ΡῬ] δ ἢ ̓ἼΠ 05. 13) 
ἴο δᾶνθ φίνϑῃ ἰΐ 85 400,000. 
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ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾿Αρταγέρσης ἦρχεν" 
οὗτοι δ᾽ αὗ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. 

12 τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντές ἢ 
τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, ᾿Αβρο- 
κόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, Αρβάκης. τούτων 

» δ γι Ω 

δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα μυριάδες 
καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα: 

’ “ 

᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, 
’ “ 

13 ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς. 
Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες παρὰ μεγάλου βασι- 
λέως 5 πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἵ 
ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγ- 
γελλον. 

14 ᾿ἘΕντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα 
παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματε 
παντὶ καὶ τῷ ̓ ξλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ" ᾧετο 
γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα: κατὰ 
γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ 
βαθεῖα, τὸ μὲν εὗρος ὀργυαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος 

15 ὀργναὶ τρεῖς. παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ 
τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ 
Μηδίας τείχους" ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάρο- 

1 Αξίον ἄρχοντες [Π6 Μ585. μᾶνθϑ καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες: 
ὅδμι. Ὀγδοϊζοίϑ, ζο]ονίης ΥΥ οἰβῖκο. 

2 παρὰ... βασιλέως ΜδΝ.: δι. Ὀγδοϊκοίβ, ἑοϊονίηρ Β18- 
Βοῦορ. [1πτηράϊαῦθ]ν Ὀθΐοτα ὑμὶ8 ρῇγδβο (6 Μ55. δᾶνε ἐκ τῶν 
πολεμίων : ΔΑΓ. Ὀτδοϊκούρ, ζο] νης ΚΊΘὮ]. 

ὅ. Αἴου Μηδίας τείχους ὕπ6 Μϑ δ. ρῥγοοβθα 88 ἕο! ]ονν : ἔνθα 
αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι' εἰσὶ δὲ τέτταρες, 
τὸ μὲν εὖρος πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν 
αὐταῖς σιταγωγά: εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι 
δ᾽ ἑκάστη παρασσάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν. [ἮθΓΘ 8]80 ΓΘ ὕἢ6 
Ο8 88, ψψὨϊοὶ ον ἴγοιη ὕθ Τιρτὶβ σῖνϑν ; ὉΠΟΥ͂ ΓΘ [οὉΓ 1ῃ 
ὨΌΤ ΘΙ, 680} 8 ρἰοἰσυη ψὶἂθ δπᾶ ϑχοθθαϊηρν ἄθθρ, δηὰ 
ιδὶ ἢ -Οδυυυὶπς ΒΠΪΡ85 ΟΪΥ ἴῃ ὕπο ; [ΠΟΥ ΘΕΙΡΌΥ ἰηΐο ὕ868 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 1. νιν α1-τ|δ 

ὉΒπουβδηά Πογβοιαθη, αμδν ἴῃς σοτηπηδηα οὗ Ατἴδρεγβεβ, 
νυ ἢ ννὰ8 δἰδιίοπεα ἰῃ ἔγοηῦϊ οὗ {ἰΠππῸ Κίπρ Ὠἰπηβο]ξ. 
Αμπα {πὸ Κίηρ᾽ 5 δύτηυ ἢδα ἔουν σοιητδηάοῦβ, Θδοἢ αἵ 
ἴδε Πεδα οὗ ἴῆγες πυπάγεα ὑπουβαηα τηθῃ, ὨδΙΕΪΥ, 
ΑΡτγοςοιη88, ΤΊ ββδρῆθτγηθ, Οοῦγγαβ, δηὰ Αὐϑᾶςοθβ. Βαυὶ 
οὗ τῆς ἔογοες ͵1υ05ὺ επυμπηδίαϊθα ΟὨΪΥ πἷπα Ὠυπαγεα 
Ὁπουδαηά, ν ἢ πα Ὠυπατεα δηα ΠέζΥ βογιίῃα- θδδγίης 
σματγίοῖβ, εῦα ργαβοηΐ δῦ ὑῃς θαιι]ε ; ἴον ΑὈγοοοιηδβ, 
ΤΔΥΟΠὩρ ἔγομι Ῥ]οοηϊοῖα, αὐτῖνεα ἔνε ἀ4δγ5 ἴοο αἴθ 
ἴον ἴπε εηρᾶρειθθηῦ. ϑύςοῇ ψετα {πε τεροῦῖβ ὑγουρσὰϊ 
ἴο Ογγὺβ Ὀγ ἴμοβα ψοὸ ἤδβογίεα ἔγοτῃ [ἢς Οτεαὺ Κίηρ 
Ὀοίοσγε ὑπμ6 Ὀαι]ε, δηα δἷτζονυ ὑῃς ναΐι]ς Ἰἀδηςίοαὶ το- 
Ρογῖβ ψεγα τηδάς Ὀγ ὕπ6 ὈΥ ΒΟ 5 ὑδ Κθη. [μου 8 υ. 

Ετοῖὰ ἔμοτα Ογγὰβ το δα οπε εἴασα, ἴἤγεα ρᾶγὰ- 
βδδηρθ, Ὑἱῦἢ 5 016 ἅγγ, αγεοκ πα αν ραυδῃ 
ΑἸἸΚε, ἄγαν ὉΡ ἱπ Ἰης οὗ μαί!]ε ; ἔογ ἢ6 βυρροβεα 
ὑΠδὺ οἡ παῖ ἀδὺ 6 Κίηρ ψου]α οοτηα ἴο ἃ εηρᾶρε- 
τηδηΐ ; ἕο δρουῦ τηϊάνναυ οὗ {5 ἀ8γ᾽ 5 τηδῦο ἢ ὑπσ τς 
νγ88 ἃ ἀ66ρΡ ἴτεποι, ὅνε ἐαϊΠοταβ ᾿ ἰπ ψ τ ἃπα τῆτες 
ἔαὶποιβ 'πὰ ἀθρίῃ. ΤὨϊβ ἔγεηςοῇ Ἔχίεπαθα ἃρ ὑπτουρ] 
16 ρ]αῖπ ἴον ἃ αἰβίδῃσςο. οὗ ὕν εἶνε ρᾶγαϑδηρβ, γεδοῆϊηρ; 
ἴο ἐπε ν4}} οὗ Μεαϊα,; δῃα δἱοηρϑίας ἰῃς ΕἸ ρηγαῦαβ 

"1. ὀργυά -Ξ- [8 τοδοῇ οὗ 88 ουϊϑίγοζοῃθα ἃγπ8 (ο}. ὀρέγω), 
ΟΥ, ἃ8 8ἢ οχδοῦ υὶῦ οὗ πηθαϑυγϑθιθηΐ, 6 ατϑοὶκ [οοϑῦ Ξ- ὃ ἔς. 10 1η. 
ἘΠρ] 9} ΤΘΑΒΌΓΘ. 

2. Ῥδβουι θα Ὦν ΧϑῃΟΡρἤΟΣ 11 11. ἰν. 12. [ὑ οχίθπαθα ἔγοιῃ 
ὉΠ6 ΕἸΡΗγαῦθβ που ι-οαϑῦ ἴο ὑῃ8 ΤΊ ρνβ, δηὰ νγᾶϑ Ὀ01}0 ὃν ὑπ6 
ΒΑΘΎ ]οΟλ 88, ΔΡΡΡΑΥΘΠΟΪΝ 1ἢ ὕπο βιχύμβθ οδϑηῦγν Β.0.. ἃ8 ὃ 
ἀοΐθησοα δρζαϊηβῦ ὕῃθ Μϑᾶάθβ. [10 1β βῃρροββα ὑῃδῦ [ἢ 68 Βοι ΠΘ ΓῺ 
Ῥᾶγῦ οὗ 86 ννὰ}} ννᾶϑ ὕονν ἴῃ στυϊθ. ΘΟ ἃ ΒΌΡΡοΟΒ,ὈΪο 
Β6γνῈ8 ἴο οχρίδϊῃ (1) ὕϊιϑ ποοᾶὰ οὗ ὕπο Κὶηρβ ὑὕγθῆοῖ, δηὰ 
(2) ὑπ6 ἔαοῦ ὑῃαῦ ΧοΠοΡμοη ἄἀοθβ ποῦ ἀθβογῖρο ὕπο νν8}} ἴϑῦθ, 
Ὀαῦ ΟὨΪΥ ἴῃ 11. ἱν. 12. ᾿ 

Ευρῃγαύθϑ δηα 816 8 Ῥαταβδὴρ δραγῦ, δῃᾷὰ Ὁποῦ 8Γ6 Ὀγίάροϑβ 
ΟΥ̓ΘΣ ὕπθη.}] ΤῊΐϊβ Ῥδβϑᾶρθ 15 γοραγα δα ὈΥ δαά. ζϑηθγδ! νυ 88 
δὴ πο ροϊδύϊοῃ. 
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δος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς 
16 εἴκοσι ποδῶν τὸ εὗρος" ταύτην δὲ τὴν τάφρον 

βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυν- 
θάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτην 1 δὴ τὴν 
πά οδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ 

17 ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ 
ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὑποχωρούν- 
των φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴ ἰχνη 

18 πολλά. ἐνταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν 
᾿Αμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς 
τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ 
πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ 
μαχεῖται δέκα ἡ ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν: Οὐκ ἃ ἄρα 
ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέ- 
ραις: ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, ὑ ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα 
τάλαντα. τοῦτο τὸ ρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐ ἐπεὶ 

19 παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ 
οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα 
διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαε' ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ 

920 Κῦρος ἐπορεύετο ἡμελημένως μᾶλλον. τῇ δὲ 
τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν 
ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ 
δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν 

, ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο 
καὶ ὑποζυγίων. 

ὙΠ1. Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν 

1 ταύτην Μ855.: ταύτῃ ἀδη)., ο] ον ίηρ Ηδνγίδη. 

1 Τὸ ψου]Ἱά βϑϑὴ ὑῃδῦὺ ὑμ6 γαρίἃ δρργοδοὴ οὗ Ουγιιβ δὴ 
Ῥγθνρηΐθα ὑπο Κίηρ ἔτοτῃ οοιηρ]θύϊηρς ὕ.6 ὑτθῆοἢ. 

5 Ἥρηοο 10 (Αὐν10) ὑα]θηύβ ΞΞ 3,000 (Ῥϑγβίϑῃ) ἀδγίοβ. Α 
ἰδ]ϑυῦ τνγὰβ 60 τηΐπᾶβ, πὰ {ῃουθξοῦγα ἃ τηΐηα νν88 οουηϊοα 
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ΑΝΑΒΑΘΒΙΒ, 1. νῖϊ. ΓΝ}. 1 

ὑπαγο ννἃβ ἃ ΠΑΙΟΥ ρᾶβϑᾶρα, ποῦ το ἴμδη ἂρουΐ 
ὕνθηΐυ ἔεεῖ ἴῃ να, θεῦνεθ ὑπὰ τῖνοὺῦ δηᾶ ἰδὲ 
τγεηςἢ ; δηα ἴῃ ἔγαποῖ 1 Πδα Ὀδδη οσοπδίριοϊεα Ὀγ [6 
Οτεαδῦ Κιίηρ 45 ἃ ηθ8η8 οἴ ἀδἴδησε ν ἤθη δ Ἰεδυηδα [δὲ 
Ογγτὰβ νγ85 τη ἰηρ ἀραϊπβὺ ἢΐηΩ. Ασοογαϊηρ)ν Ογσχὰβ 
δΔηα 1}15 ἀγγν νψεπὺ Τγουρἢ Ὀγ ὕΠδ ράᾶββᾶρα ͵υ8ὺ τηθη- 
ϊοπμοά, πα 50 ἔουηά ὑΠδηλβοῖνοβ οπ᾽ ἴΠ6 ΠΟΙ 546 οὗ 
Πα ἴσγεποῃ. Νον οἡ ὑπαὶ ἀν πε Κιίπρ αἸὰ ποὺ οΥ̓δΓ 
θαῖι]ο, θαὺ ἔγδοκϑ οὗ θοῦ ἤογβοϑ δῃα θη ἴῃ γοϊγοδαϊ 
ψεγα ἴο 6 8566} ἴῃ σγεδῦ πυΕγ5. ΤΏδη Ογτὰβ βιυτη- 
τηοηδα 85] Δηϊ5, ἢ15 Απηργδοίοῦ βοοι βυθοῦ, ΔΠα σᾶνε 
᾽πὶ ἴγες ὑπουβδηα ἀλγῖοβ; ἔῸΓ οὐ {πε δἰενεηὶῃ ἀδν 
μεΐογε {πϊ5, ψ ]}}}] 6 βου βοίηρ, ἢ6 Παα το]α Ογτιις ἰῃδῖ 
ἴῃς Κίηρ ψουϊὰ ποὺ ἔρῃϊ νη ἴδῃ ἄάγβ, δηὰ Ογτγὰβ 
ἢδα 5414 : ““ΤΏεδη ἢς νν}}] ποὺ ἤρπὺ αὖ 8]], 1 δ ψ1}} ποῖ 

΄Βρ|ῦ νη ἴδῃ ἀδγβ; πονθνοῦ, 1 γοῦν ργεαϊοϊοη 
Ργονββ ἴσας, 1 ρῥγουἶβα γοῦ ἴδῃ ἰδ θηΐβ.2᾽᾿ 80 ἰὑ ννᾶβ 
[ΠΠ15 το ΘΥ ὑμᾶῦ 116 θη ρδϊα ονοῦ, ἴῃς ἴδῃ ἀδυβ μᾶν- 
ἰηρ ρᾶββεα. Βαῦ βίπος {Π|ὲ Κίηρ αἸα ποῦ ἀρΡϑδδν δὖ ὑπῈ 
ἴγθηςοἢ δηά τυ ἴο ργανθηῦ {Π|6 ρᾶ588ρε οὗ Οὐγβ᾽ ΔΥΤΏΥ, 
μοῦ] Ογγὰβ ἃπα {6 γεϑὺ οοποϊυάϑα Παὖ ἢς Πδα ρίνεῃ 
ὉΡ ἴῃς ἰάεᾶ οὗ Πρῃϊησ. Ηδπηος οἡ ἴπε [Ὁ] ον ηρ ἀΔΥ 
Ογτὺβ8 ῥγοοθεάξα πηοῦα ΘΆΥ 6] 655}Υ; 8Ππα οὐ ἴῃ ἐῃϊντα 
ἀν δ νν8 τηδκίῃηρ {Π6 τη ἢ βθαϊθα ἴῃ 15 σμδυτῖοῦ δηα 
ν ἢ ΟἾΪΥῪ ἃ 5118}} θοαγ οὗ ἰϊοορβ ἀγάννῃ τ} ἴῃ ᾿π6 ἴῃ 
ἔτοηῦ οὗ Ὠίγα, ψ 116 ἴῃ6 στοδίοὺν ρᾶγὺ οὗὨ ὑΠῈ ἈΥΤΩΥ νγ85 
Ριοςςθαϊηρ ἴῃ αἰβοσάθὺ Πα τηδηγ οὗὨ ὑῃ 50] ΟΥ̓β᾽ ἈΓΤῚ8 
Πα δοοουϊγοιηθηΐβ ψ γῈ ᾿εϊηρ' οδΥγοα ἴῃ ΨψΔΡΟΠ5 8πΠα 
οὐ ἈδοΚ-Δη τη 45. 

Ν111. 1 ννᾶβ ἢον δρουῖ Ὁ}]- τᾶν κοῦ ὑἴης ὃ δΔηα {ἰΠ6 

δαυϊνα]οηῦ ἰο ὅ ἄδιῖοβ. ΤΏθ αἰβουθρϑηοῦ Ὀθύνϑθθῃ ὑ}15 γϑϑα]ῦ 
δηα (Π6 να]τι68 βίαϊθα ργδνὶουδὶν (880 ποῦβθβ οἡ 1. 9 δῃὰ ἱν, 18) 
8 Θχ ἰδ ποα Ὁγ ὕπε ἕδοῦ ὑπμδὺῦ β:ῖν νγ88 ὑοῦ ἸηΟἢ ΤΟΥ͂Θ δ΄ 
0815 Ὁτὴ6, ΓΟΙαύξνοΙ ὕο χο]α, ὕῃδη δὖῦ ργθϑϑθηῦ. 

8. 2,6. ὉΠ6 τη] 44]6 οὗ [68 ἔογϑηοοηῃ. 
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καὶ πλησίον ἣν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, 
ἡνίκα Πατηγύας, ἀ ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον 
χρηστός, προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦν- 
τι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν 
ἐβόα. καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅ ὅτι βασιλεὺς 
σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην 
παρεσκευασμένος. ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο" 

2 αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ “Ελληνες καὶ πάντες δὲ 
8 ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι" Κῦρός τε κατα- 
πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρμάτος τὸν θώρακα ἐνεδύετο 
καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας 
ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλί- 
ἕεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν 

4 ἕκαστον. ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, 
Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ 
Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δὲ 
ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ καὶ τὸ στράτευμα τὸ 
εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ Ἑλληνικοῦ. τοῦ δὲ 
βαρβαρικοῦ ἱ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους 
παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ 
Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αρι- 
αἴός τε ὁ Κύρου ὕ ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, 

θ Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι κατὰ 
τὸ μέσον,; ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ 
παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου" 
Κῦρος δὲ «ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην 

φι 

ἱ καὶ... κέρας ΜΕΝ. : τὸ στρατεύματος... κέρας (ἀθπι,, 
[ΟΠ] οννίης ΕἼΒΟ ΟΣ : Μδγῦ., αἴΐου Βουμπθιηδηη, βυβρθοῦβ καὶ τὸ 
στράτευμα. 

3 κατὰ τὸ μέσον Ἰῃδοτίοα Ὦν 1,ΘυΠοἸανθ, νυν μοὴΣ θη. δηὰ 
ΜΔ ν. ἔο]]ονν. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒΘ, 1. νι. τ-π-Ὸ 

β[ορρίηρ-ρὈ᾽δοα νἤθγα ΟΥΤ5 νν85 Ἰη θπαϊηρ' ἴο Πα] Π8α 
Ὀδοη δἰτηυβδὺ γοδοῆθα, ἤθη Ῥαΐεσργαβ, ἃ ὑτιιϑγ Ρεγϑίδη 
ΟΥ̓ Ογτγυϑ᾽ 5 δῇ, οδτὴς ἰηΐο 5εἰσῃῦ, τἱαΐηρ αδἷ }} βρθβεά, 
νυν ἢ Ὠϊβ ΠΟΥΘ6 ἴῃ ἃ δυνϑδαῖ, 8Δηα δῇ οὔσθ 5βῃουϊεα οιιΐ ἴο 
ἐνεύγοπα ἢς τηθὺ, ἴῃ ὑπὸ βδυραῦῖδη τοησια 8πα ἴῃ 
Οτεεῖς, ὑΠπαῦ της Κίηρ ννᾶβ ρρυοδοῃὶπρ νυ} ἃ ἰᾶῦρὲ 
ΑΥΤΩΥ, 41} ΓΕδαν ἴον Ὀαὺ1]6. Τἤδη επβιδα σγαδΐ οου- 
δυβίοη ; ἔον ἴμε ὑπουρῆῖῦ οὗ τ Οτθοῖκβ, ἀπά οἔ 41} {πε 
γεϑῦ ἴῃ ̓ ββοῖ, νν5 [ῃδὺ ἢ6 νου] [411] ἀροῦ ἵμϑιῃ ἱπηηηθα- 
Ἰαΐο]υ, Ψ ἘΠΕ Π6γ γε τα ἴῃ αἰϑογάδὺ ; 8ηα Ογγὺβ Ἰδαρεα 
ἄονῃ ἴγομῃ ἢ18 οἤαγίοῖ, ρυΐ οὐ ιἰβ ὑτεδδίρ]δίε, δηᾶ 
ὉΠ 6 η,τουηὐησ 5 ἤογβ6, ἴοοῖκ ἢ 5 ΒΡΘδΥ5 ἴῃ ἢ18 ἤδη 5 
Δα ρ4556α [ἢε ψοτα ἴο 4}1 ἴΠ6 οὔ ἴο δύτὴ {ῃει- 
Β6ῖνεβ. δηᾶ ρεῖ 1ηἴο ὑπεὶγ ρίδοθβ, ον ν τηδὴ οὗ {μϑτὰ. 
ὙΠΟΓΘΌΡοΟΙ ὑπδΥ ρῥγοσοθαάεα ἴῃ ρυϑαῖ μαβδῖθ ἴο ἴακε 
ὉΠ εἰν ρμ]δςοαβ, ΟἸ εαγοῆ5 οσσυργίηρ ἴῃς γἱρῃῦ ἐπα οὗ πε 
Οτεοῖκς νἱηρ,ἷ οἷοβε ἴο ἴῃς ΕἸΡἤγαῦῖθβ τίνοσ, ῬΓΟΧΘΠΙ8 
ποχὺ ἴο ἶῃ, δηὰ ἴῃς οὔπετβ Ῥεγοπαὰ Ῥγοχϑημβ, 
ψ 116 Μομοη 8πα 18 ὉΓΙΩΥ ἴοοϊκ ἴῃς Ἰε ἐπα οὗἉὨ ἴῃς 
Οτεοκ νίηρ. Α8. ἔογ {π6 βαυρδγίδηβ, ΡΑρἢ]αροηΐδη 

- Βογβεθῃ ἴο 6 πυχθευ οὗ ἃ ὑμποιιβαηα ἴοοῖκ 5ἰαϊίοη 
Ῥεβϑῖ4ς ΟἹ αγοΐβ οα ἴῃε τἱρῃῦ νηρ, 85 (14 ὕες ατεεκ 
ΡῬεϊ᾿αϑῖβ, οὐ ἴῃς ᾿οὔν ννὰβ Ατίδευβ, Ογγαβ᾽ Ἰἰδυϊοπαηῦ, 
αν ἱτἢ} ὑΠ6 ταϑῦ οὗ [16 Ὀδυραγίδῃ ἀγταΥ, 8)ηα ἴῃ ἢ 6 οοηὐγα 
Ογτὰβ δηα 5 Βογβθιθῃ, δρουῦ δὶχ ἢ Πα ΓΘ ἴῃ ΠΌΊΡΘΓ. 
ΤΏθθα ὑγοοροῦβ ννεῖα δρυηθα νὴ Ὀγεδϑοὺρ]αῦθθ δὰ 
τ] ρὮ-Ρίδος5 δηά, 4}1] οὗ ἵει εχοαρὶ γγυβ, ψ ἢ ΠΕ]- 
ταεὶβ---Ογτὰβ, ποννανεσυ, ννεηῦ ἰηἴο ἴῃς Ὀαϊι]ε ψΙ ἢ ἢ 19 

1 ν᾽ 6. ἋΠ6 Οτθοῖς ΔΓΙΩΥ 88 ἃ 016 οοηβίι αοα 1ῃ6 τἱρηῦ 
νας οἵ ΟΥστιβ᾽ Θηθγα δυιν, 18 Ῥθυβϑ8ῃ ΥΌΟΡΒ [ουταΐηρ; ὕΠ 
αομΐγο δῃά ἴἢ6 ον νἱῆχ. ΟἸθαγοῆιβ διὰ Μϑηοη, ὕμθη, 
ΟΟΟΌΡΥ με τἱρῃὺ δηᾷ Ἰοξῦ ψίηρβ, ΤΟ ΒΕΘΠΨΕΙΥ, οὗ 109 Ογεεῖξ 
σοπεηροηῦ. 
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΄ 1 4 δ᾽ Ω 4 " Ζ ν 

καθίστατο. οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες " εἶχον καὶ προ- 
μετωπίδια καὶ προστερνίδια' εἶχον δὲ καὶ μαχαί- 
ρας οἱ ἱππεῖς ᾿Ελληνικάς. 

Καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφα.- 
ζω 4 ς ’ὔ ς Κ Ν “ 3 » 

νεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι' ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, 
4 7 ἃ Ὁ 5 ’ “ ’ Ἁ 

ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ 
συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ 
3. δ ΄ Ψ δὲ 3 ’ 5. » ή δ} ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ 
καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ 
τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. καὶ ἧσαν ἱππεῖς 
μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων" 
Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν: ἐχόμενοι δὲ 
γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσε 

’ 3 ’ 3 77 3 φ 7 

ξυλίναις ἀσπίσιν. Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο 
εἶναι' ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες 
».,.4 » 2 “ 3 » δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων 
ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα 

[4 Ν 3 ,»"» , Ν Ἁ διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανη- 
φόρα καλούμενα' εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν 
ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς 
δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ 
»} [4 φ ’ ς 3 ’ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς τάξεις 
τῶν “Ελλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. ὃ μέντοι 
Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς 

1 Αἴδοι καθίστατο ἴῃ ΜΆδ. ἢδνθ λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους 
Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν. [1η 
ἔδοῦ, ᾿ῦ 18 βα1]ἃ οὗ ὕ6 Ῥογβίδηβ ἰῃ ἔρθει, ὉΠδὺ ὍΠΘΥ νϑηδγο 
8}}1 006 Ῥθ1}}58 οὗ νὺ νυἱῦῃ ὑπϑὶγ ἤθδαὶβ ιἱἱηρτοιϊοοϊθα.} ΤᾺ ΐ8 
Ῥδεθλίβ 6 Ὀγδοκοίθα ὃν δ]ηγοδὺ 8}} δα. ἐο]ονίης ννγυΐθα- 

οὖ. ᾿ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. νπμῖι. 6--τι 

δ δα υπρτοϊεοξεα---δηα 4]} {Πεὶν ὨοΥβθ5 δα ἔγοπίϊεῖς 
Δα Ὀγοδαβὶ- ες 65; δηᾶ ἴῃ τῇθῃ οδιτὶθα, Ὀαϑίάθς 
ὉΠεῖν οὔποὺ νερό, στεοὶκ ΒΑ ΌΓΕ8. 

Απάᾶ πον ἰΐ νγν88 τηϊάάδγ, δπὰ ἴΠ 6 δῆθυηγ ψεγα ποῖ 
γεῖ ἴῃ β'ρῃῖ; θυ ἤδη δέθεγμοοη νν88 σουηΐῃρ ΟὨ, ἔμ 6 τὰ 
νγ85 566} ἃ Υἱβδίηρ ἀυδῖ, ν ῃϊοἢ Δρρδθαγεα δἱ ἤγϑι {κα ἃ 
Ὑν ἢτο ο]ουά, Ὀυὺ βοτης ὑΐπη6 ἰαῖον κὸ 4 Κα οἵ Ὀ]8οὶ - 
Π655 ἴῃ [6 ρμ]δίη, Ἔεχίθηαϊηρ ονεῦ ἃ ρτεαῦ αἸβύδηςα. 
Α5. ἴμ6 ΘῃΘΙΩΥ͂ ΟδΔΙὴ6 ὨΘΆΓΟΥ Δα ΠΟΆΓΟΥ, 6 Ψ6ΓΟ 
Ῥγαβθηῖ]ν ἤδβ 65 οἵ ὑγοῃζΖε ἤδσγε δῃα ἴμεγε, Δα βρθδγβ 
ΔΗ {11ὸὶ ἢ 5 0116 γδηῖκϑ ραρδπη ἴο σοης ἰηἴο β'ρῃῦ. ΤἬΏΘΓΕ 
ψγαγα Πουβοιάθῃ ἴῃ ννῃϊϊα ουΐγά5565 οἡ {πε Ἰεῖ νἱηρ οὗ 
[6 ΦΠΘΙΩΥ, ὉΠ6] ΘΓ ἴπε σΟΙΩΙΔΗΩ, ἰὃ νγὰ8 τεροτγῖεα, 
οἵ Τιβθαρῇεγηθβ παχὺ ἴο ὕδϑιη ΨΈ σα ἴγσοορβ υἹ ἢ 
νυ Κοῦ 5}}16145 δηά, ἔδυ μεὺ οπ, ΒΟρΡ 65 ἢ νοοάθῃ 
5ῃ:161 45 ψ ῃ ϊοἢ τοδοῃεβα ἴο {πεῖν ἔδεῦ, [686 Ἰαϊῦεν Ὀεϊηρ 

"Ἐν σγριδη5, ΡΘΟΡ]ε 5δϊα ; δῃὰ {θη τοῦτα ΠΟυβθιη ῃ δπα 
ΤΟΥ ον. 411} ἴποβα ὑγΌῸΡ5. ὑγαγα τδγοῃίηρ ἴῃ 
πϑίίομδὶ αἰν βίο 5, θδο ἢ παίϊοῃ ἴῃ ἃ 5011 βαυϑγε. [ἢ 
Ττοηῦ οὗ ἴθ μοῦ ὑῃ6 50-6 8116 5βογύμε- θδυηρ' 
“ομδγοῦβ, αὖ βοὴθ αἰϑίδῃςσα ΓΟ Οη6 δποῦμογ ; δηᾶ ὑπ 
βογίῃεβ ὕπδυ οδυγθα γοδοῃεα ουΐ 5: αννᾶγβ ποτα ἢ 6 
ΑΧΙΟ5 Δπα ψοῦο δἷβϑο βοὺ ὑπάρθὺ {ῃῆ6 οἤπδτγὶοῦ Ὀοαϊὶδ65, 
Ροϊηπἴίϊηρ ἴοναγάβ ἴῃ στουηά, 80 45 ἴο ουὖ ἴο ρῥίθ 665 
ννῃαΐενου ὑπογυ. τεῦ ; [6 ἰηϊοηϊίοη, ὑμθη, ννὰ5 ὑπαὶ 
ὕπογ βῃουϊα ἀτίνα ἰηΐο ἴῃς γϑῆκϑ οὗ ἴῃς Οτεακβ δπα 
οσυὖ {6 ἔγόορβ ἴο ρίεςεβ. 4.8 ἴογ ἴῃς βἰαϊεηδηΐ, ον - 
Ἔνογ, ψῃ ϊοἢ Ογτὰβ μηδῆς ἤθη μα ο4]16ὰ πε ατεεκβ 
τορεῖπεν δηὰ υτρεᾶ ἔμοῖὴ ἴο δο]α οι ἀραϊπϑοὶ {δε 

3 Αἴδοσ πάντες ὕῃ6 ΜΒ. ἴᾶνθ οἱ μετὰ Κύρου : (ἀθῖη. δηᾶ 
Νίδν. Ὀγδοκοῦ, ξο]ονίπρ ϑοἤθηκ]. 

8. ἕκαστον... ἐπορεύετο Μ8δ.: ἀθπι., ο]]ον τὴς Ηδυίμδῃ, 
Ὀτδοκοὺβ ἕκαστον τὸ ἔθνος δπα γ6845 ἐπορεύοντο. 
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Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαιε, 
ἐψεύσθη τοῦτο' οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ συγῇ ὡς 
ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βρα. έως προσῇσαν. 

12 Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν 
Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι 
τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ 
μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ἃ ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη" 
κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πεποίηται. 

13 ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων 
Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ ̓ἃ εὐωνύμου βασιλέα---τοσοῦ- 
τον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν 
ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν---ἀλλ᾽ 
ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀ ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ 
ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβούμενος μὴ κυκλω- 
θείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι 
αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. . 

14 Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν 
στράτευμα ὁμαλῶς προῇει, τὸ δὲ “Ἑλληνικὸν ἔ ετι 
ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσ- 
ἐόντων. καὶ ὃ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς 
αὐτῷ τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀπο- 
βλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. 

Ι1δ ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικρῦ Ξενοφῶν 
᾿Αθηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι 
παραγγέλλοι" ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν 
ἐκέλευε πᾶσιν ὅτε καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ. τὰ 

16 σφάγια καλά. ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤ ἤκουσε 
διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος 
εἴη. ὁ δὲ εἶπεν" ὅτι σύνθημα παρέρχεται δεύ- 

1 Αἴξου τοῦ ὕες ΜΕΝ. αν Ἑλληνικοῦ - αδιη. Ὀγδοκοίδβ, 
ζο] ον ρ ον] θη. 

Ε Βοίογο εἶπεν 016 Ὀούίου ΜΕΝ ἤδνο Κλέαρχος : (ἀφη. τη 
Μααν. Ὀγδοκοῦ, ξο]οννίης; ΒοΥΠοδηη. 
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βδουξίηρ οὗ ἴῃς Ὀαγρατίδηϑ, ἢς ργονοὰ ἴο Ὀ6 υϊδία κῃ 
ἔπ [5 ρμοϊηῖϊ; ἔον ὑΠΕΥ͂ σλτηα οπ, ποὺ νυ ἢ δἰγονεὶ μι ς. 
Ὀαϊ ἴῃ ἴῃς υἱτηοβὶ 5ἰἴδηος δηᾶ αὐΐεῖπθββ, νυ τ δανδὶ 
βῦερ δπά 53] ον. 

Αὐ τῆϊς τους πὶ Ογτγὰβ τοῦς δος {ΠπῈ Ἰπο, δἰἰθνά θα 
οΟὨΪγ ΕΥ ΡΊζτεβ, ἢ 5 ᾿π εγργεῖον, δα ΠΠγ6 6 οὐ ἴοι οἴνου, 
Δ Πα 5ῃουϊεα ἴο (Ἰεατοῖ5 ἴο ̓οδα ᾿νὲ8 ἈΥΤΩΥ ἀμζαϊνϑὶ {πὸ 
ΘΠΘΙΩΥ 5 σαηίγα, ἕου 6 σεάβοη ὑπδὲ ἔθ ΚΊν νλκ 
οἰδιϊοποα ὑποτο ; ““δηᾶ ἰδ ἢ6 βαϊ, ( ννὸ δγὸ νἱοἰονγίοιι 
Πότε, οὐὐ ᾿ν ἢ 016 ἴδ 5}κ 18 δοσοιηρ] 816 6.᾿ (ἸφδΡο μα, 
Πονγανεῦ, βἰποα ἢα 8ὰνν ὑΠ6 σοπημαοῖ βοάν δ᾽ {πὸ 
ΘΠΘΙΩΥ 5 οαηἶτα δηα Πεδτα ἴτουη αυτιβ {Ππῶὺ {πὸ Κίη ας 
νγ85 θαγοπα ἢΐ8 Ἰεῖν ννὶπρ (ἔον ἔπ 6 Καὶ πρὶ γγἃ8 8ὸ βιιρμθνίοῦ 
ἴῃ Πα ογ5 [Πδῖ, ΔΙ ΠΟ ]. οσουργίπα {πὸ οϑινῦνθ οὐ ᾿ΐω 
ον ᾿ΐης, ἢ νγὰ5 Ὀεγομα Ογγυβ᾽ Ἰοῖν ννὶπβ), νὼ ᾿ἢ- 
ὙἹΠἰηρ ἴο ἄγαν πε τὶ ἢ. νν προ ἀνναν ἔγοπιν ὑἰν6 τίν ον, 
ἔον ἔδαν ὑπδὶ ἢ τηΐσῃῦ 6 τυγηδα οα θοῖ] ἤδη κα ; δ14 
με ἴο]ὰ Ουγυβ, ἰῃ γερὶν, ὑμαῦ ἢς ννὰ8 ΤΑ Κίς οΑγῸ ἴο ΤΆ} ὸ 
ἐνεγυίηρ σὸ ψε]]. 

ΑἹ 15 ογ εἰς] ἔπις ἴῃς Κι ρ᾿ 8 ΔΓΓῚΥ νν 88 Δα νΑ ΠΟ 
ἐνθηυ, ἢ] Ὲ ἴπΠε Οτεεκ ἴοτος, 51}}} τα πιαἰ πίπρ ἰπ {116 
5816 οΪδοα, νγ88 ογηγχίηρ; ἰζ5 ᾿ΐπὸ ἔγοπη ὕΠ086 ψν]ὸ να Ρὸ 
5111] σογηΐϊηρ ὑρΡ. Απα ὔγτιαβ, τἰ ἀπ δἰοπα δῷ βολὴ 
ἀϊδῖδπος ἔγοσῃ ἢ 5 ΑΥ̓ΏΔΥ, νν88 ἰδ Κίς; ἃ βγνου, Ἰοοκίῃε 
ἴῃ οἶον αἰγθοϊίζοῃ, θοὶἢ αὖ 8 Ομ μΐ 685 δηα 8 γί δ 618. 
ΤΊδη Χεπορδοη, δὴ ΑἸΠεηΐδπ, βοοίηρ Πίπν τοι {Π} 6 
Οτδοὶκς δύ ν, Δρργοδοἢεα β8ο0΄ 88 ἴο τηϑεῖ ἢΐπὴ πα δοκοϑα 
1 ἢς δα ΔῺΥ οὐ ΕΓ ἴο ρίνο ; ἀπα Ογγβ ρυ]] α ἢ» ᾿ΐΒ 
ἤοῦβα δηα "»αάε Χεηορἤῆοῃ [6}] δνευυροαν ὑπαὶ {Π|ὰ 
58 Υ Ἵῆοῖ] υἱοῦ η8 δ ΟἸΏΘἢ8 ψγν6ΓῸ 4]1 ἔμ νοῦγΑ Ὁ Ϊ6. 
ΝΏΣε βαγίηρ υ1}}18 ἢς Ὠδαγὰ ἃ ποῖβϑε τυπηΐηρ ἐπγουρῇ 
Π6 γϑ 5, δῃὰ δϑκεὰ νψῇἢδιὶ [ῃ6 ποῖβα 88. Χεπορῆοῃ 
ΤΕΡ θα ὑπαὶ ὑμῈ ναιϊοηνογα νγὰβ πον ρδβϑϑίπρ δίοηρ 

1 Τῆς δυΐπον. Ηδ δἰ νγαυβ βρϑδᾶκβ οἵ Ἀἰπηβοὶ ἢ ἴῃ {ἢ 6 ἼῊΝ 
ΡΕΥΒΟΠ, : 31ς 
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τερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει καὶ 
ἤρετο ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο: Ζεὺς 

171 σωτὴρ καὶ νίκη. ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας ᾿Αλλὰ 
δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν 
εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε. 

Καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διξιλόξην τὼ 
φάλαγγε ἀπ᾿ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ 

“λληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις. 
18 ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, 

τὸ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα 
ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσε, 
καὶ πάντες δὲ ἔθεον. λέγουσι δὲ ὥς τινες 1 καὶ 
ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον 

10 ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖ- 
σθαι ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ 
ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ “Ἑλληνες, 
ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει 

0 ὅπεσθαι. τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι’ αὐτῶν 
τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν ᾿Ελλήνων κενὰ 
ἡνιόχων. οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσταντο' ἔστι δ᾽ 
ὅστις καὶ κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλα- 
γεῖς" καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, 
οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν ᾿Ελλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχη 
ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευ- 
θῆναΐ τις ἐλέγετο. 

ὃ ΚΚῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς "λληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ 

ὁ δὲ ὥς τινες (ἴον, ΤοἸϊοννὴν Βοοίκοῦ : δέ τινες ὡς ΜΌΝ, 
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ἔοῦ πε βεοομα {ϊπη6.: Απᾶὰ Ογγὺβ νομάεγεα νἢο 
δα σίνοη ἰὃ ουἷ, ᾶἀηᾶ Α5].εα νν ῇηδαὶ ὑ})6 νγαϊονογα νν88. 
ΧΕ πορίμου τερ]]εα “ Ζευβ ϑανίουῦ δπαᾶ νιοϊονγ. ἡ Απὰᾶ 
ὍΡΟΝ ἢδαιΐηρ ἴἢ15 Ογτὺβ βδ]α, ““ὟΥ»6}1, 1 δοοερὶ ἴὖ, 
Δηα 50 ]Ἰοεὐ 1 "κα. Αἴοῦ Πα δα 5416 ἰῆδβε ννόογαβ 
ἢ τοάς δοκ ἴο ῃΐβ ονῃ ροβί[ίοῃ. 

Αὐ Ἰεηρήθῃ {Ππ6 ορροβίηρ ᾿ἷἴπεβ. ψεῦα ποῦ ἴτας οὐ 
ἔοιν 5ἴδαϊα δραγῖ, πὰ ἴμθη ἴῃς Οτεοῖκβ βίσαοκ ἃρ 
1Π6 Ῥϑϑδῃ ἃπᾶ θερϑῃ ἴο δάνδησε δραϊηβῦ ἴΠ6 δηειην. 
Αμα νῃδη, 45 πα  ρῥτοςδεαεδά, ἃ ραᾶγ οὗ {Πς ῥῃδίδηχ 
Ὀ1]Πονεα ουἵ, ἔποβα ψῆο ψοτα ὑπὰ8 οἴ ΕΘ πα Ρερδῃ 
ἴο τη ; αὖ {Π6 58π16 τηοχηδηΐ ὑπῈ Ὺ 8]}} δεῖ ὑρ {πε βογΐ 
οὗ νψδυ-ΟΥΥ ψ Ώ]Οἢ ΠΟΥ ταΐβδε ἴο Επηνα]αβ,2 δπα 4]] 
ΑΠΚὸ θαρδη τυπηΐησ. [ 15 4180 γτερογῖςα [ῃδ βοῖὴς 
οὗ πεῖ οἰαϑηθα ὑΠεὶνγ 8}16]145 ἀραϊπδῦ {ΠΕΡ ΒρΘδΥ5, 
ὙΠ οτοὺν ἔτ ςζεπίηρ {Π6 δηθγ᾽ 5 ἢοιδε5. Απᾶ Ὀεΐοτε 
ΘῺ ΤῸ ΤΟΔΟΠΘα πο, πε ᾿αγραγίδης ὈγΌΚὸ δηᾶ 
ΠῃΠεά. Τδεγεῦροη ἴδε ατεεκβ ρυγδυεα ν Ὁ} 4}1 ὑμὶν 
τηϊρῃῦ, θαὺ βῃουϊεδα την 16 ἴο ομα δηοῦμεν ποῖ - 
ἴο τὰὺμῃ δὖ ἃ ῃεδαϊοηρ ρᾶςθ, »υῖϊ ἴο Καορ πεῖν ὑδηκϑ 
ἴῃ πε Ρυϊδυϊ. Α58 ἔονῦ {πε δῆϑιαγ 5 οῃδγίοῦβ, βουὴθ 
οὗ τῇδ μΪυηρσοα τῃτουρῆ [Π6 1ἴπ65 οὐ {πῃεὶνγρ ον 
ΌΟΡ8, οὔποθ, μονανεῦ, ὑπτουρὴ τ 6 Οτϑοὶς 11π68, 
νυῖ νϊπουΐ οΠαυϊούεουβ. Απᾶ ψμεμονοὺ {Π6 ατεακς 
58 ὕπ6πι σοτηϊηρ, ὑΠῈΥ νου] Ὄρϑῃ ἃ ζὰρ ἔον {πεῖν 
Ρδββᾶρε ; οπε ἔεϊ)ον, ἴο θὲ ϑυτθ, νγὰβ οδυρῇῃϊ, {Κα ἃ 
υεξυαα]εα τηϑῃ οἡ ἃ γδοα-οουγ86, γοῦ 1 νν85 βαἰα [ἢδἱ 
ενθὴ ἢθ νὰβ ποῖ ἢυγῖ ἱπ [Π6 Ἰεαβῖ, ποὺ, ἔονυ ἐπδῖ 
τηδίΐζον, αἰα δὴν οὔθεν βἰπρ]α τδη διηοηρ ᾽πε Ογαεκβε᾽ 
σεῦ 8ΔὴΥ Βυγῖ νῃαΐενεν ἴῃ {15 δι] 6, βδανὰ ὑμαὺ βουὴξ 
οηδ Οἡ {δε Ἰοἵϊν ννὶπρ ννὰ8 τερογϊεα ἴο ανε ὕεϑὴ ἢἱϊΐ 
ὈΥ 8 ΤΌΝ. 
Ώδη Ογτιβ βὰν ὑπαὺ ἴῃς αγεοκθ γ σε ν]οϊουῦ] οι 8 

Δ ὁ, 6. ὍΔ0κ ἀρδΐη, ἔγοπι ὕπο Ἰαϑῦ τηϑῃ ἴο ὕμε Βεβῦ. 
2.2.6. Ατϑθ8. 
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6 Ἁ Ν ’ [ Ν ΄ αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνού- 
[οὶ ’ 

μενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ 
΄ [ ΜΝ 

ὡς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων 
τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπε- 

΄ φΦ ’ὔ ὲ ’ὔ Α μὴ ψ (τ 9 Α 

μελεῖτο ὅ τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ἥδει αὐτὸν 

22 ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ 
“"» ’ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχον- 

τες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν 
9 ’ὔ 4 Ἅ 4 «ς 3 Ά .} [ο͵ φ [4 

ἀσφαλεστάτῳ εἰναι, ἣν ἢ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἐκατέ- 
΄ ’ὔ ρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρήξοιεν, ἡμίσει ἂν 

93 χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευ καὶ βασιλεὺς χρβονῴᾳ ρ μα. ᾿ 
λῚ ’ ͵ Μ “ ς “ “Ὁ ») δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω 

ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ δ᾽ 
ὑδεῖς 3. “«᾿ 3 ’ ΡῚ “ 3 ’ ὑδὲ φ᾿ 

οὐδεῖς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς 
αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς 
κύκλωσιν. 

2 Ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος 
κατακόψῃ τὸ ᾿Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος" καὶ 
2 Ν Ἁ “, ε ’ ΄“ Ἁ » ᾽ 

ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασὶ- 
δ λέως τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς 

ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ 
95 ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς 

δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου 
Ἁ 

ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ 
ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ 
ε ͵ὔ ’ Ἁ ΄ λᾳ4ᾳ 26 ομοτράπεζοι καλούμενοι. σὺν τούτοις δὲ ὧν καθ.- 

“Ἄ ’ Ἁ » 3 3 3 -“ [ο ᾿ Ἁ 

ορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος" καὶ 
3 Α 3 3 “ ᾽ 9 2 Ἁ Ἁ 3, ᾿ φ ζ΄ 

εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν Τὸν ἄνδρα ὁρῶ 
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ονϑῦ [ἢ αἰνίβίοη ορροείζε ἔπει δἀηᾶ ψγεγε ἴῃ ρυγϑυϊῖ, 
δἰ ΠουΡἢ ἢ6 νϑδβ8 ρ]ϑαβθα δῃηὰ νὰβ αἰγεδαγ ἱεΐϊηρ 
βαϊα θα νυν ἢ} Ὠοϊηᾶρε ἃ5 Κίηρ Ὀγ 1,15 αὐζεπαδηΐβ, 6 
παν Υ Π6 1655 85 ποὺ ἱπαυοεα ἴο οἷ {ῃ6 ρῥυγβιυϊῦ, 
θυῖ, Καερίηρ ἰῇ οἷοβα ἔοτγιηδιίίοι ἴῃς εἷχ υπαγοα 
Βούβειμθῃ οὗ ἢΪ8 ἴτοορ, ἢ6 ννὰβ ψαϊοϊησ ἴο 8εεὲ νι ῆηδὶ 
ἴῃς Κίηρ νου]ὰ Ὧἄο. Εονγ ἢςῈ Κηδν ὑπαὺ ἴῃς Κίηρ 
6] ἃ [86 εδηῖτε οὗ [ῃ6 Ῥευβίδῃ δίων ; ἴῃ ἔδοΐ, 4}} ῃε 
Θθῃθγα]8 οὗ {Π6Ὸ6 αυραγίδης μοὶ ὑπμεῖγ οὐ οδηΐϊγα 
ψ 6 η ΤΠ6Υ γα ἴῃ οΟΠ ΔΩ, ἔον ὑΠ6 γῪ ΤΠ ῖης ὑπμαὺ [815 
ἷ5 [ῃ6 58ἴδδι ροβίϊοη, πδιρθὶν, ν᾿] {πεῖν ἔογοθϑ οι 
εἰμεν δἰάς οὗ ὑπε, μα «͵5ο ἐμαὶ 1 ἴπεν ψδηῖ ἴο 
ῬὈ855 δΙοῃρ' 8Π ΟΥ̓ΘΥ, {16 ἀστὴν ν1}}] σεῦ 1Ὁ ἴῃ 4] τς 
ὕμης ; 80 ἴῃ [15 ἰμβδίδηος ἰῃ6 Κιηρ με] [πες εεηῖγα 
οὗ [Π6 τὴν ὑπᾶθυ 15 σοτημηδηα, "αὐ 511} ἢς ουπα 
Πταβ6 1} βεγοπαὰ {πες Ἰεῖῦ νης οὗ ὄγγυβ. δίησα, 
Ώ6η, {Π|6Υ6 ννὰβ 0 ὁΠ6 ἴῃ 8 ἴτοπΐ ἴο νίνε θαῦ}] 6 ἴο 
Πΐτὰ οὐ ἴο 6 ἴγοορβ ἀγτάᾶνγη ἃρΡ ὑεΐογε μὰ, ἢ ῥχο- 
εοααβα ἴο ψῆδ66] γσουπᾶ ἢΪ5 ᾿ΐπα ψ τ} {π6 ᾿η δι ὐίοη οὗ 
ἐμοίγοηρ ὑῃ6 ΘΠ ΘΙΏΥ. 

ΤΠογδαροη Ογτυ8, βεϊζεὰ ἢ ἔδαν Ἰεϑῦ Πα ταϊρῦ 
δεῖ ἴῃ Π|ὸ γϑὰσ οὗ [ῃῆς Οτεαῖκ ἴτοορβ δπα ουΐ ἔῃ θῖὰ 
ἴο ρῥίες65, Ομαγρϑα ἴο πγχεεῖ Ὠΐπὶ; δηὰ αὐἰϊδοκίηρσ ψ ἢ 
Ἦΐθ δἷὶχ πυηαγεα, Π6 ννὰβ ν]οϊογϊουβ οὐδ 6 ἔογοθβ 
βίδα ϊοη δα ἴῃ ἔγοηῖ οὗ ἴῃς Κίηρ δπα ρυῖ ἴο Ηϊρῃῖ {116 
βὶχ ὑπουβδηά,,. βαγίηρ νυ} 5. ον Πδηά, ἰἴ 15 βαἱά, 
ΠΘΙΓ σογητ πεν Ατΐδρεγβοθ. Βυΐῦ ἤδη ἴΠδΥ ἴυτηθα 
ἴο ἢϊρηῦ, Ογγυβ᾽ οἰχ ἢυπάτεά, Ξοὔτπρ οαὐ ἰπ Ῥυγϑαϊῦ, 
βδοδηηθ βοδίογεα 4150, Δα] ΟἹΪΥ ἃ νευῪ ἔεν ψεῦα οἷ 
δϑουΐ ἢΐτη, οὨϊΘΗγ ἷβ 50-68116ἃ ἴ80]6 οοιηρϑμῃίοηβ.. 
Ώ16 αὐϊεπάθαὰ γ ὑμεβε οηἱν, 6 οδυρῇϊ εἰρη οὗ 
16 Κίηρ δηᾶ ἴῃς σοϊηρδοῦ "βοάν δγουπά Ὠίΐτῃ ; δῃὰ 
οὐ {π6 ᾿ἰποῖδηϊ ἢ6 Ἰοβὺ οοῃΐτοὶ οὗ Πἰγηβοὶ ἢ δηα, τ ἢ 

1. 8696 νἱ]. 1]. 
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“4 Σ» 3 ΣΝ ν ’ Ν Ν , ἴετο ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ 
’, “ ’ σ ’ . τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ 

Ν “ ἰατρός, καὶ ἰάσασθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι. 
’ κι 

Παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν͵ 

ὀφθαλμὸν βιαίως" καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βα- 
δ Ν .,͵ ν, εξ,» 3 ᾿ Ὁ ς.-ν ς , σιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέ- 

φ Ἁ φὰ 3 Ἁ 4 3 ’ ρον, ὁπύσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθνῃσκον 
Κτησίας λέγει' παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἦν" Κῦρος δὲ αὖὐ- 
τός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν 

“" ΄ ’ 

ἔκειντο ἐπ᾿ αὐτῷ. ᾿Αρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος 
“ ζω ᾿ ’ 

αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ 
ξ ͵ Α ὡς 

πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ 
ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα 

ἴω ’ 3 ’ ,) Χ ’ 4 3.ϑ .ε κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ ἑαυ- 
τὸν ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην" 

ἴον Ν 3 δ 

εἶχε γὰρ χρυσοῦν: καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει καὶ 
[ ἃ 4 Ψ ς Μ᾿ σ΄ 

ψέλια καὶ τἄλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Ἰ]ερσῶν' 
3 ’ Ν᾿ φ Ἁ ’ ὃ 3 Ν ’ ν ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι’ εὔνοιάν τε καὶ 
πιστότητα. 

ΙΧ. Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν 

Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων 
βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς ππαρὰ 
πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν 

 . ’ “ » Ν Μ - Ἃ, πείρᾳ γενέσθαι. πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὧν 
.“Ὅ.5 2 ’ Ἁ “ἽΝ᾽ 3 [οὶ ἃ Α “ ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς 

,ὕ ’ 

ἄλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίξετο. 
Ἁ δὰ ΄“ 

πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ 

1 Βοΐογο καὶ ὑϑηι. ἱπβοῦίβ ὃς, [Ὁ] ον Βαυύ Δ. 
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1ῃ6 ΟΥΥ “1 βεὲ6. ὑπῃεῈ ῃδη, Γυβηδα ὑροῦ ἰΐτὰ πα 
βἴσγυοϊς Ηΐτῃ ἴῃ πε υνδαβδῦ δπα ψουηάδα Ὠΐτ {πτγουρὶὶ 
ἢϊ5. Ὀγδδβίρίαἴε---αβ Οἰεβίϑβ 1 {Ππ6 ΡΠ γϑιοϊδη βᾶγ5, 84 }α- 
ἱπρ; 80 ὑπαὶ δ ἰμλ56 1} ἢθα]εα ὑπὸ ννουπα. 

ΝΏΠ6 γτυβ ννᾶ5 ἀε]ϊνετίηρ ἷ5. βἴγοϊε, Ποννανου, 
ΒΌΤΩΘ ὁΠ6 ἰἷὖ Πΐτη ἃ Πατὰ ον ὑπάδνὺ {πε γα νἱἢ ἃ 
ἡανϑὶη ; δῃα ὑμθῃ ἔ]]οννεα ἃ βἴγτυρρ!α θεῦνθεη {Π6 
Κίηρ δπὰ υὐγτὰβ δηαὰ {16 αἰϊεπάδηϊβ ννο βυρροτγίεα 
Θδοἢ οἵ ἴῆε. Τῆς πυ 6Υ τῃδὺ [6}1] οα ἴῃς Κἰηρ᾿ 5 
5146 15 βίαια Ὀγ Οἴεβίδβ, ννηο νν8 ἢ Πΐτ ; οα [δε 
οἴμεὺ βἰάε, Ογγὰβ Πἰπηβ οὶ 88 ΚΙΠ]εὰ διὰ εἰρῃῖϊ οὗ 
ὑπὸ πορ]εβϑὶ οὗ ἢἷβ αἰϊεπάδηϊβ ἰᾶὰν ἀθδαὰ ὑροη Πίηι. 
Οὐ Δευίΐαραϊεθ, 6 οὔξα δῃμοπρ ΟΥτγυβ᾽ ΟΠ διε] ἢ 5 
ν 0 ννᾶβ 8 τηοϑὺ 10} ἃ] {Ὁ]]Οννου, 1ὖ 15 τοϊὰ {παὶ 
ν 6 ἢδ 8ἂνν Ογιὺ5 [8]]|6, ἢῈ Ἰεαρεαά ἄονπ ἔγουα ᾿ΐ5 
Ποῦβε δηᾶὰ ἴδγενν ἢἷβ ἃῇὴβ ἃρουΐ ᾿ἷη. πᾶ ομθ 
γορογῖ 5 ἰμαῇ {πΠ6 Κίηρ ογαεγεα βοιηδοης ἴο 5[δῪ 
Πΐγα ροῃ με Ὀοάγ οὗἩ Ογτυβ, ν ]}}]6 οὔποθ βὰὺ ὑμὰῖ 
Πα ἄγεν εἰ ἀασροῦ δηα 5]6ν ἢϊμ561 ἢ [15 ον 
Ιαπᾶ ; ον ἢῈ δὰ ἃ ἀδρρδὺ οὗ ροὶά, μὰ ἢ 4180 
ΟΕ ἃ πδοκίαοθ δηὰ Ὀγαοο]εῖβ δηα 8ἃ}} ὑΠὲ οὐ ν 
οὐηδϑιηθηΐθ ἐμαὶ ὑῃ6 ποῦ]εοῖ Ῥογοίδηβ ννϑὰῦ : ἴον [6 
Πα »αδὴ ποπουγεα Ὀγ Ογγὰβ Ὀθοδαβα οὗ ᾿}15 δἰδοιϊίοῃ 
δηα Παο] τ γ. 

ΙΧ. [ἡ τῃϊ5 νυ, ὑπεπ, Ογτὰβ οατὴς ἴο ΐ5 δῃηά, ἃ 
8 ΨἢΟ ννὰβ {Π6 τηοϑδὲ ΚΙΠΡΙΥ δηᾶ ἴῃς τηοβῦ ψόουῦην 
ἴο τι} ]ε οὗ 4}} [ῃς Ῥεγβίδηβ ψνῇο ἤᾶνα θ6θ ΟΓΏ βἰηοα 
Ογγὺβ ὑε ΕἸάθΥ, 85 411 ἀἄρῦεβθ ψῆὴο ἃγὰ στεραϊεα ἴο 
ἢανῈ Ἄποσῃ Ογτυὰβ ἰηὐϊτηδΐεϊγν. Εον ἤγβδιϊγ, ψ ἢ] 
116 ννᾶβ 5111] ἃ΄- ὈΟΥ ἃπα ννὰβ θείηρ εὐυοαῖεα ν Ὁ) ἢϊδ 
Ὀτοΐδον δηα ἰλὰὸ οἱ ον Ὀογ8, ἢ6 ννὰβ8 γτεραγάθα 5 ἴδ 
μεϑὶ οὗ [θη 4}} ἴῃ 411] τεϑρθοῖβ. ΕῸΥ 4}1] {ῃ6 50ῃ5 
οὗ πε πο]εϑὶ Ῥεγβϑίδηβ ἂγαὲ εὐυοαϊεα δ {πε Κίηρ᾽ 5 

1. δα ῃοΐδ Οοἡ νὶϊς 1]. 
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ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται; ἔνθα πολλὴν 
μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ 

9ῸΝ Ψὕἷ 3 2 [οὶ Μ» 3ϑ “ Μ) “ 4 

4 οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. θεῶνται ὃ 
ε ὃ Ν ΄ 1 Φ Ν ’ 

οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους 1 ὑπὸ βασιλέως καὶ 
9 ’ὔ λν 3 [4 3 ᾿Ὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαξομένους' ὥστε εὐθὺς 
παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. 

5 ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν 
ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ 
τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, 
ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα 
χρῆσθαι" ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πό- 
λεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομα- 

8 θέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. ἐπεὶ δὲ τῇ 
Ῥ , ΝΜ Ν ’ 4 Ἁ ἃ 

ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς 
’ ᾿ Μ 

τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον 
Ν 

ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν 
. ΄ςῸ“ » 

κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, 
Φ δ 3 Ν 4 ’ Ν , Α 
ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε" καὶ 
τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακα- 
ριστὸν ἐποιήσεν. 

Ἁ 

1 Ἐπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σα- 
τράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ 
Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπε- 
δείχθη οἷς καθήκει. εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροί- 
ζεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ 
πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῷ σπείσαιτο καὶ εἴ τῷ 
συνθοῖτο καὶ εἴ τῷ ὑπόσχοιτό τι, μηδαμῶς 

1 5 Αἴΐον τιμωμένους δηι. ἰηδογίδ ἐνίους. 
μηδαμῶς ἄϑθιη., Το] οσίης Ηπρ : μηδὲν Μ58. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, [( τχ. 2- 

οουτὶ. Τοῦτα οὴδ τὰν ἰδάσῃ αἰβογεϊϊοη δηα 56] - 
οομἶτοὶ ἰπ [Ὁ}} τηθᾶβιγα, ὅπ ποιϊῃίηρς ἐπαΐ 15 "ᾶ56 
οδῃ ὕὈὲὰ εἰζῃεν ἤδαγὰ οὐ βεευ. Τῆς ὕθογβ μάνα ᾿είυτε 
ὑΠεὶν ἐγεβ8 πε βρβϑοῖβοϊα οὗ εξ ποπουτεαᾶ ὈΥ {πε 
Κιπρ δπά οὗ οἰϊοῦβ αἰβῃοπμουγθα ; ὑπὲγ κεν δε δδΥ 
ΟΥ̓ ὑβευ; ἃπᾶ 80 ἔτοπη δῦ] δῦ Ρουῃοοα ἐπε Υ ἃτα 
Ἰδαυηΐης μον ἴο τα δηὰ ἢονν ἴο βυῦτηϊδ ἴο γυ]6. 
Ηετε, ἴμθη, Ουτὰβ ννὰβ τεριυϊεα ἴο μὲ, ἱπ πε ἢγχϑὶ 
ΡΐΙασθ, ὑῃ6 τιοϑὺ πιοάδβὶ οὐ [ἰιὶς [6]]ονν8, ἃπα ὄνϑη 
τΟΥ6 οἱ δαϊεηὶ ἴο [15 δ] δγβ [δὴ 6 γα 1115 ΠΥ ΟΥ 5 
ἴῃ γδὴΚ ; βεοοηάϊν, ἴΠ6 τοϑὺ ἀενοϊεα ἴο ἢοῦβεβ ἀπά 
1Π6 πιοϑῦ 5111] ἴῃ τηδηδρίηρ ἢοῦβθβ; 6 ννὰβ 8150 
δα)]υάρεοα [Π6 πηοϑδῦ δαροῦ ἴο ἰδᾶγῃ, δπα ἴῃς τηοβῖ 
ἀΠρεηῖ ἴθ ργδοῦ βίηρσ, τα] Αγ δοσοτρ τη θη ΐ5, 
ΑἸΚα ἴῃς 86 οὗ {6 ον δπὰ οὗ {πε ἰανε]ῖη. Τῆξεη, 
6 ἢ6 ννᾶ5 οὗ βυἱϊΐαθ!]ε ἅρε, 6 ννὰβ. {π6 ἰοπάεϑι οὗ 
Βυηῦηρ δηα, τηοτα [ἤδη {ὑΠδῖ, [Π6 ἔοπαεεὶ οὗ ἱπουτντίηνσ 
ἀδηροῦ ἰπ [ηἰ8 Ρυγδαϊῦ οὗ να δηΐϊτμα]8. Οἱ οπς 
οὐσαβίοη, θη ἃ θεδῦ οπδῦρεοα ἀροη Ὠΐα, ἢς αἰἱά 
ποῦ ἰακε ἴο ἢϊρσιῦ, θυ ρσγαρρ]οα ἢ ΠΟΥ πὰ νψᾶβ 
ἀταρρεα ἔτομι ἢΪ8 ἤοῦβε ; ἢδ τεοαϊνεα βοόιὴθ ἰπ͵] υγῖ65, 
ἀῃ6 5οδῖ8 οἵ νι ΐο ἢς τοϊαϊηδα, δ ἰπ {Π6 δπα ἢ 
ΚΙ]οα {πὸ υδδαν; 8δη6, αυ  δυτήοσθ, ὑΠ6 τηδι Ψ ῆΟ ννᾶ5 
ἴῃς Βτϑῦ ἴο σομλδ ἴο ]γ15 α5ϑἰϑίδηςα ἢ τηδα 6 δὴ οὐ]εοὺ 
ΟΥ̓ ΘΏΝΥ ἴο ἸηΔηΥ. 

Αψαΐη, νν ἤδη 6 ννᾶβ δεῖ ἀόνῃ 1 ὈΥ 18 δίπουν ἴο 
"ὲ 5δῖταρ οὗ [,γαϊα, ατεαῖεν Ρηγυρία, ἀμα (αρρϑάοοϊα 
ΔΗ νγ5 450 δρροϊηΐξα σοτηχηδηαεῦ οὗ 411] {Π|6 ἰγοορ5 
ψ ο86 αιγ [Ὁ 5 ἴὸ τηυβίου ἴῃ ἴῃ6 μ]αὶπ οὗ (ἰδϑίο] 8, 
6 βῃονεά, ἴῃ {6 ἤγϑι ρίδοθ, ὑπαῦ ἢ6 σουηϊεα ἰΐ οὗ 
[ες αἰπηοκῦ ρογΐδποθ, ἤδη ἢς οοποϊυαάεα ἃ ἰγεαῖν 
ΟΥ σοτηρδοῦ νυ ἢ ΔΗ ΟΩΘ ΟΥ̓́ΤηΔ66. ΘΏΥΟΠΕ ΔΗΥ͂ ΡΙῸ- 
τηἶδ6, ὑῃ 6. πὸ οἰγουπηθίδϑησαθ ἴο ΡὈΙΌνΟ ἔδὶβα ἴο ἢΪ5 

Ἢ 66 [ηὐτοι!., Ρ. 231, ποῖθϑ ] ; α͵80 1. 2, 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 
’ “ 8 ψεύδεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ 

10 

11] 

12 

13 

[ ἤ 9 ’ 3 ’ 3 φ ΝΜ 

αι πόλεις ἐπιτρέεπομεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες". 
Ἁ " ’ 4 ᾽ ’ ’᾽ 

καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου 
9.9 7 Ἁ Ἁ Ἁ Ν Ν ων “ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. 

»“-" 4 Α [ε 3 ’ “ 

τουγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι 
’ “Ὁ “ 

αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρ- 

νους πλὴν Μιλησίων: οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε 
Ἁ ’ ᾽ 93 ἴον 9 ἢ Α τοὺς φεύγοντας προέσθαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. καὶ 

Ἁ 3 ᾽ ὃ ’ὔ’ Ἁ 1 » μὰ 3 »Ν» 

γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ 1 ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε 
“ 3 λ φῳ », 3 “ 5. ἡ 20. 3 προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ 

») Ἁ ’ὔ ,] »᾿ Ἁ ’ὔ 7 ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτει δὲ κάκιον πράξειαν. 
’ " Ν Α 

Φανερὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τε ἀγαθὸν ἢ κακὸν 
’ -“ 

ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος" καὶ εὐχὴν 
ἴον ᾽ “Ὁ δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον 

ς , ».,ΌΝ ΜΜΕ| ᾿ “ χρόνον ζῆν ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς 
δι ’ “- 

ποιοῦντας ἀλεξόμενος. καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ 
3 »,ᾳι.͵.ΨΡ»ἤ 2 Ἁ “ 3.3} ε [ον 2 ’ὔ νΝ 

αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ 
’ »“"»ν 

χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα 
᾽ 3 Ν Ἁ 2 Ἁ ν.2]) ΜΝ μ 4 προέσθαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις. εἴποι ὡς 

Ἁ ’ νι 20») “ [ω 3 Ἁ τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ 
΄“Ὁ 2. 

ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο" πολλάκις δ᾽ ἦν 
9 ΄“ δ ’ ς Ἁ ᾿ “" νΝ ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ 

ζο Ἁ 9 “ ͵ὔ 2 ’ 

χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους" 
[οὶ ’, ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ “Ελληνι καὶ 

1 Βοίογα καὶ (θη. ᾿πβογίβ ὃ. 
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ἈΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1 τχ΄ γ-2 

νον. [ὑ ννᾶ8 ἔογ [ἢ158 γθράβϑοῃ, [ἢδ, τῃδὺ τὴ6 οἱτ68 
ὑγυσῖοα Ὠΐϊπη πὰ ρυΐ {παηλβοῖνεβ ὉΠ 6Υ ἢΪ8 ρῥτοΐεο- 
ἐϊοι,1 δηα {πᾶ ᾿παϊνί 815 180 ὑγυβιθα Ὠΐπῃ; δηᾶ τῇ 
ΔΏγΟΠπὲ δα εθὴ 80. δῆθιυ, ἤδη Ογτὰβ τηϑάς ἃ 
ὑγθαῖγ νἱῦἢ Πίπν 6 ἐγακίεα ἴμᾶῦ ἢ6 νου] βυδὺ πο 
αγ ἴῃ νἱοϊαιίοη οὗ {πὰὺ ἰγεαῖγ. Οοπβεαυεπηίϊνυ, 
ψ ΘΠ δ οᾶτης ἴο Ποβυ 165 ἢ ΤΙΒΒΑρΡ ἢ 65, 8]]} 
[η6 οεἰτίε5 οὗ ὑπεὶγ ον δοοοσὰ οἤοβα Ογγὰβ γαΐθους 
τΠ8ὴ Τ βϑαρῃθγη6β, ἢ της δχοεριφη οὗ ΜΙΊεῖις 3; 
δηα [Π6 γεάβοη ΨΥ ἴΠ6 Μ|]εβίδηβ ἔδαγεα [πῇ ννᾶ8, 
ὑπαῦ ἢ6 ψου]ᾶα ποὺ ρύονε ἴαϊβε ἴο {16 δχὶ]θθ ἔτ 
ὑμεὶν οἰγ. Εὸν ἢῈ 8ῃοννεα τερϑαίεαϊν, ὈὉγῪῚ ἀδεὰ 85 
ψ6}} δ8 ὈγῪ ψοτγὰ, ἰμαὺ ἢ6 νου]ὰ πενοὺ Δραπάοη ὑπ δηλ 
γν δ οπσα ἢ6 Πα οοηδ ἴο 8 ὑπεῖν ἐγ πα, ποῦ ὄνθ 
1 πον 5 ου]α Ὀεοοιης 50}}} ἔεννεσ ἰῇ πυροῦ δηᾶ 
ΒΠοῦ]α ταροὺ νυν Ὁ 5111} ννοῦβα τηϊβέογίι δ. 

[Ὁ νὰβ τηϑηϊεϑῦ αἷβδο ὑΠὰὺ ψ ἤθΠ ΝΟΥ ἃ Ὠ]Δη ΘΟῺ- 
ἔεγγεα δὴν Ῥεῃμϑῆϊς ὕροὴ γγὺβ ΟΥ αἰαὶ Πΐπὶ ΔΩΥ ΠΆΓΤΩ, 
ἢ αἰννὰγβ βίγτονε ἴο ουΐαο ἢϊιῃ ; ἴῃ δοΐ, ϑοπθ Ῥθορ]α 
υαϑεα ἴο τεροτγΐ ἰὑ ἃ5 ἃ ργϑυεὺ οὗ 118 {πΠᾶῦὺ ἢ6 τοϊρὰῖ 
᾿νε Ἰοπρ Θπουρἢ ἴο οὐΐάο Ροΐῃ ἴποβε ο μεποῆϊεα 
8Δηα ὑΠο86 γγνῆο ἰπ)]υγεα πα, γεϊυτηΐης Κα ἴον Κα. 
Άξεπος ἰῦ ννὰβ ὑπαὺ 6 δὰ ἃ σγυδαῖθυ [Ὁ] οννίρ ὑπ Δ 
ΔΗΥ͂ ΟΥΕΥ ΟἿδ τΏδη ΟΥ̓ ΟὟ {ἰπι6ὲ οὗὨ ἔγεπᾶβ ψῃῸ 
ΘΑΡΕΥΪΥ ἀσδδίγεα ἴο εδπἰγαβὺ ἴο ᾿λἴπὶ ὈοΓΠ ἔγεαβαγα δηα 
οἰὐε5 δηὰ ὑπεὶνγ νεΥῪ Ὀοάᾶϊεβ5. ΥὙεῖ, οὐ {πε οὐμϑὺ 
Βαμα, πόμα οου]α 880 ὑπαῖ μ6 ρετιτηϊ δα τη] εἰβοΐουβ 
πα ν]οΚαα τηθῃ ἴο ἰδυρῇ δὖ ᾿ΐτη ; οἡ ἴῃ σοῃίγαυυ, 
ἢδ6 ννὰβ τη 6} Ὸ116585 ἴο τῆς ἰαϑὺ ἄδρτεα ἴῃ Ρυπίβῃϊηρ 
ὑπ 6 πηι, ἃπα οπα τηϊσηῃῦ οἴὔδη 566 δ᾽οηῃρ ὕΠ6 ὑγάνθ] δα 
τοδας5. ρεορὶα ψίο δα Ἰοὺ ἔδεϊ οὐ ἢδπαβ οὐ δυϑβ; 
5 ἴῃ Ογγαβ᾽ ρῥγονίηςσα 1 δοδῖηθ ροββίθ! 6 ἴῸγ οἰ ΠΟΥ 
Οτεεὶς οὐ θαγραγίδη, ργονίἀεα ἢθ ψϑις συλῦν οὗ πὸ 

1 66]. 6 Μη. 3 3661. 7 δῃᾷ ἰἱ. 2. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅπῃ 
τις ἤθελεν, ἔ ἔχοντι ὅ τι προχωροΐη. 

Τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο 
διαφερόντως. τιμᾶν. καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ 
πόλεμος πρὸς Πισίδας καὶ ,“Μυσούς: στρατευό- 
μενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας, οὗς 
ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας 
ἐποίει ἧς κατβστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ 
ἄλλοις δώροις ἐτίμα: ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν 
ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δού- 
λους τούτων ἀξιοῦσθαι 1 εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ 
ἣν ἀφθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅ ὅπου 
τίς οἴοιτο Κῦρον αἰσθήσεσθαι. εἴς γε μὴν 
δικαιοσύνην εἴ τις φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι 
βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλου- 
σιωτέρως ζῆν ποιεῖν 3 τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερ- 
δούντων. καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως 
αὐτῷ διεχειρίξετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ 
ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, οἵ 
χρημώτων ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἔγνωσαν 
κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ὃ 

18 ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. ἀλλὰ μὴν εἴ γέ τίς τι 

19 

αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ 
πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. τοί" 
γαροῦν δὴ κράτιστοι ὑπηρέται παντὸς ἔργου 
ὍΠΗ ἐλέχθησαν γενέσθαι. 

Εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ 
δικαίου καὶ κατασκευάξοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας 

1 ΤῊ (οχῦ 15 ὑποονίϑίῃ : Μδγ. ἔο!]ονβ, ὑμπουρῃ ἀουδύξα]ϊν, 
Ἧ ἼΩΝ γοδάϊηρ ἀξιοῦσθαι: ἀδ., ξο]] νης ΘΟ θη ΚΙ], 88 

ω 

3 πλουσιωτέρως (ἣν ποιεῖν (Σ6η., ο]] ον ης; Ητιν : πλουσιω- 
τέρους ποιεῖν ΜΝ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙ5, 1. τχ. 12-19 

ψντοηράοίηρ, ἴο ἔχανε] ἔδυ! β5}ν νἤθγανοῦ Π6 νψ 5ῃ6α, 
οαγγγίηρ νυνὶ τἢ Ὠἰτ ᾿ν Ὠαῖονον Ὁ νν85 ἴο ἢϊ5. ἰηὐεγαϑὺ ἴο 
ἢάνα. 

Βυῖ Ὁ νν85 ἴΠ6 Ὀγανα ἴῃ νγᾶγ, 85 81] ἄστεα, ννἤομῃ ἢς 
Βοῃουγεα δϑρεοΐδ]γ. ΕῸΓ Ἔχϑιηρίθ, ἢῈ Ψὰ5 οὔςα αὖ 
γᾺΥ ἱ ἢ ἴῃς ΡΒ ἴδῃ 5 δὰ Μγϑίδηβ δῃᾶ Ἷοοιηιηδπᾶθα 
ἴῃ ΡΘΙΒΟΩ δὴ δχρεαϊτίοη ἱπῖο ὑμεῖν [ουτίζουῖεβ; δπὰ 
Ὑ ΠΟΙΊΒΟΘΥΟΣ ἴῃ ἢΪδ ΔΓΠῪ ἢς ἰουπα ν]]Π τς ἴο τηθοὺ 
ἀἄδηρουβ, ἴηδβα θη ἢς Ψψουϊα ποῦ ΟἾΪΥῪ ἀρροϊηϊ 85 
ΓΌΪΕ 5 οὗὨ 1Π6 του ΟΥΥ ἰἰῈ ψγᾶ5 βυράυϊΐϊηρ, αῦ ψου]ὰ 
ΒΟΠΟῸΣ ἐμοσγεδένον 10} οἴου ρσβ αἷϑο. Τῆυβ {6 
ὑγᾶνθ ψεσῈ 566 ῃ ἴο θὲ τηοϑβῦ ργόβρεῖοιβ, νν 116 οοναγαβ 
νογα ἀεοιαθα ἢϊ ἴο "ὲ ἰπεὶγ βἰανεβ. (Ομ ΒΕΘαΌ ΘΠΕΥ 
Ογγὰβ δα τἸηθη ἴῃ στεαῦ Δρυπάϑδποα ψνἢ0 ψγογα Ψν]Π]Πἐπρ; 
ἴο τηϑεὺ ἀδῆρσεν ψῃσεγενεῦ ὑπου τπουρηῦ {Π|ῦ ἢδ 
νου α οὔβοῦνα πο. Α5 ἴου υὑρτίρῃξησθβ, ἢ ἃ τδῃ 
5ῃονεα {πᾶὺ ἢς6 ἀεβίγέά ἴο αἰΞιίπρυ ἢ) Ὠἰπηβαὶ ἢ ἴῃ 
ὑΠ8ῇ αυδὶν, Οὐτὰβ σοπδίἀθγεα 1 4}} ἱπιρογίδηϊ ἴο 
6Π8]6 5 οἢ δ οπα ἴο ἴἷνε ἴῃ σγεαΐεῦ ορυϊεῆοα ἤδη 
ἀΠο86 ΠΟ 6 ΥῈ φτεραγ οὗ υπ͵υδὺ καΐϊη. Ηδηοα ᾿ς 
ποῖ ΟἿΪΥ δα τηδην ἃπα νᾶγίουβ ἔπποίϊοηβ ρεγξοττηθα 
ἴον Ηἰτα νυν ἡ} Πα 6} ἴγ, "υΐ, πη ραγίίου αν, 6 βθουγθα 
1Π6 βογνίοθβ οὗ δῇ δίτὴυ ψουΐῃν οὗ ἴΠ6 πᾶῖηθ. ΕὟῸΣ 
σομογα β δηα οδρίδίῃβ γῆὴ0 οᾶπηα Ονϑίβθαβ ἴο βεῦνε 

. ἶὰ ἔον 1Π6 βαϊκε οὗ πόοῃοὺ υαρεα τῃαΐ Ἰογαὶ οὐ» 6α]- 
δῆς6 ἴο Ογτὰβ νναβ ψγουῦ ἢ} τῶογα ἴο ἔπθ ἴμδη {παν 
ΤΏΘγ6Ὲ τη ηὔ]Υ ρᾶγ. Αρϑίῃ, 50 ΒΌΓΕΙΥ 85 ἃ πηδη ρ6Γ- 
ἰοσιηθα νυ} ογεα!ς ΔὴΥ βεγνίος [δῖ ἢδ δβϑίρηῃεα Πϊπὶ, 
Ογγὰβ πανοὺ ἰεῦ ἢἷβ 268] σὸ υῃγεναγαθα. [}ἢ ὄἊοη- 
Β6α]Ό6Πη06, ἢ νγὰ5 5814 ἴο ἢᾶνα ρσαϊηδα [ἴῃ νϑΥῪ ὑδϑὺ 
ΒΙρΡΡοΥΐουβ ἴοΥ ὄνθῖν ὑπαογίδκίηρ. 

Εὐγὶβουιοσο, ΘΠ ΝΟΥ ἢ6 βὰν ἰΠδὺ ἃ τηδῃ ψ85 ἃ 
5Κ1}1] δηα γι5ξ δαιτηϊηϊβίγαϊου, ποῦ οὐἷν ογρδηὶΖὶῃ 

3 πειθαρχεῖν ΜΏΝ.: ὑπάρχειν ὅδπη)ι., ἰο]]οννηρ πν. 
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Α , ΄ ϑ ’ Δ ’ 3 ’ 

καὶ προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε ἀφεέ- 
λετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσεδίδου: ὥστε καὶ ἡδέως 
ἐπόνουν καὶ θαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο 

4 Φφ “ὦ Ν ᾿ 3 ΄΄οὭ αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν᾽ οὐ γὰρ φθονῶν 
΄“" “ ““ 3 ’ 2 Ἁ ’ 

τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρῶ» 

μενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι. 
Φίλους γε μήν, ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη 

ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ τι 
’ὔ “ἍΝ ἢ Ἄ ς ω] 

τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται 
,΄᾿ ᾿ : 

πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. 
καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ῴετο 
δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο 

ο. , 

συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος εἶναι τούτου 
ὅτου αἰσθάνοιτο ἕκαστον ἐπιθυμοῦντα. δῶρα 

οι 4 

δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ 

πολλά' ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις 
» ’ “ 

διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ 
ς 

ὅτου μάλιστα ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. καὶ ὅσα 
ζ ,ὔ 3 ΄“ ’ Ἁ ε 2 ’ ἃ 

τῷ σώματι αὑτοῦ πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ 
ς 3 “ Ἁ ’ 

ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων λέγειν 

αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν 
7 ᾽ ἊΝ σι ὔ Α 

δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ 
καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ 

νομίζοι. καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους 
εὖ ποιοῦντα οὐδὲν θαυμάσιον, ἐπειδή γε καὶ 

᾿ Ν Ἁ ’ “ο- 
δυνατώτερος ἦν' τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, Ι΄ τχ. 19-24 

νν6}} ὉΠ 6 σουῃίνγ ον δῦ ψ ]οἢ ἢδ τγυ]οα, Ὀυϊ ρτοἀποὶηρς 
Γανθμ 65, μ6 ψουαὰ πανοῦ ἀκργῖνα βυοῇ ἃ τηδη οὗ 
ταγγζοσγ, υυῦ ψου]ὰ αἰννᾶγβ ρῖνε ἢΐπὶ σλογα ἰγεβἰ 68. 
ΤΏὭς τάβϑυ]δ ννὰ8 ὑπαὺ ὑῃδν το] εα ἢ ρ]εαβαγα δπὰ 
δοουχηυαιεα ἢ σοπἤσεηςο, 8ηα, τοῦτα ὑπδη {Πδῦ, 
ΠΟ ομδ νοι ]α οοποδδὶ ἔτουα Ογγὰβ ὑῃ 6 βἴοστε ψ ἢ 6 
Ἠδᾶ δοαυϊγεᾶ ; ἔον ἰὃ νγαβ οἴθὰῦ ἰμδὺ ἢς αἰὰ ποῖ δῆνυ 
ὑΠπόβο ο0 γγοῦα ΤΥΔΏΚΙΥ δα ΟΡΘΗΪΥ τίς, θυῖ 5ἴγονε 
ἴο τ8 Κα υ86 οὗ ὑΠπ ροββθββίοῃβ οὗ βυοῇ ἃ5 ὑγεα ἴο 
ΘΟΏ 668] ὑποῖὶν γν δ] [ῃ. 

Α5 ἴο ἔγιθηάβ, 4}1] στε ὑπαῦ ἢςῈ 5ῃονδα ϊγηβε] ἢ 
ΡΓ6-εἰηϊηεηΐ ἴῃ Ὠἰβ αἰζεπίίϊομβ ἴο 4}1 ἴῃς ἔτεα 5 ὑπαῖ 
ἢδ τηδα6 δηα ἔουπα ἀενοῖεα ἴο Ὠΐπι δηα δα]υαρσεα ἴο 
μ6 οοτηρεϊεμῦ οο- ΟΥΚΟΥΒ ἴθ ψῃδΐενεν ἢς τηϊσῃὺ ὈἋ 
νν ΙΒ Ὠΐηρ ἴο δοσοιρ} 5}. ΕῸΓ, }πι5Ὁ 8ἃ5 {ΠηΠ6 ργδοῖβα ο]εοὶ 
ἔον ψ ῃΐοἢ μα ᾿πουρῃῦ ἢς πεεαρᾷ ἔγίεπαβ Ὠἱγηβ6 } νὰ 8 
ὑπαὶ Πα τὶρῃῦ ἤν σοο- νου ΕΒ, 580 ἢς ἔγίθα οἡ ἢιΐβ 
ΟΜ ρΡατὺ ἴο μὲ ἃ πιοβῖ νἱρογοῦβ σο- ΨΟΥΚΟΥ ψΨ] ἢ ἢΪ5 
[το πᾶβ ἴο βδεουσα ἰῃαῦ ψΒΟἢ Πα ἔουπα δδοἢ οὴθ 
οὗ ἴδ ἀεδίγεά, Αραΐῃ, μα γεοεϊνεα τοτὲ οἰ, 1 

ΟΡδβϑίιηθ, ἴΠᾶπ ΔΗ ΟΥΠΟΥ ΟἿΘ Τη8Π, 8Πα ἴῸΣ ΙΏΔΗΥ 
ΓΘΆΒΟΠΒ; 8Π4α 5ΌΓΕΪΥ ἢς οὗ 84]} τχθηῃ αἰβιτ αϊεα οἱ ῦς 
τηοβῦ σἜηΘΡΟΌ ΒΥ διηοηρ ἢΪ5 ΠῚ 6 πα 5, νν ἢ δὴ ἐγα ἴο 
Ὅς ἰαβδῖθβ οὗ δὺο οὔὲ δῃᾶ ἴο ψῃδΐενευ ραγυϊου δὺ 
ποοᾶ ἢε ποϊβα ἴῃ δδοὴ οβ6. 448 ἴου 4]} {πε οἱ ηβ νι οἢ 
ΡΘΟρΡΪε “βϑεηὺ ἴῃ ἴο Ψγ8ᾶῦ ὈΡΟἿ ἢΪβ8 ρεῖβοη, ψῃθί ΠΕῈΓ 
Ἰηϊομαςα ΤῸΣ ΨΨᾺΓ ΟΥ̓ ΤΉΘΓΕΙΡ ἴῸΓ δον, 1 ἴ5 τεροτίθα 
ὑμαὺ ἢς βαἰὰ οὗ ὑὕμπεῖὰ ὑμαὺ ᾿ἰς ονῃ ρεύβοῃ οουἹα ποὶ 
μὲ δαογηῃεᾶ νἱτἢ 4}1 {πΠ686 ὑπῖπηρσδ, θυῦ τπᾶαὺ πῃ ἢϊ5 
ορίπίοη ἔτ εμα8. ΠΟΡΙΥ δάουπεα γνεῦα ἃ τηδη 5 στεδϊεϑῦ 
οΓηδιηθηῖ. Τὸ ΡῈ 5υγα, ἴῃς ἔδοῦ ᾿ῃαὶ ἢς ουϊάαϊὰ [κὶς 
ἐγ επβ ἴῃ ὑπ στεδίῃθϑβ οὗ {Ππ6 Ρεηβῆϊβ ἢ6 Ἄοοηΐεγτοά 
15 Βουηΐηρ ΒυγρΥϑίηρ,, ἴον {Π6 τηδηϊδϑῖ γαδϑοὴ ἰῃαὶ Π6 
Πδᾶ στγοαῖθν τηθδῃβ ἴΠ8πη πον ; θυΐ ὑπαῦ ἢδ6 βυγραββϑθα 
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“" [έ “" - ᾿ 

τῶν φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, 
ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. ἸΚῦρος 

Ἁ Υ) ν ς “ ὔ ς , γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε 
πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ 
χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι" τοῦτον οὖν 
σοὶ ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν 
σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. πολλάκις δὲ χῆνας 
[ς ’ 3 Ν » φ ’ὔ Ἁ 3 ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα 

“ , ’ὔ ἣν ’ ’ 

τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα" Τούτοις 
{4 ΄-“ [ Φ Ν »Ν ’ ΄ ἥσθη Κῦρος: βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύ- 
σασθαι. ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς 
δὲ δύναιτο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ πολλοὺς 
ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, δια- 

). ΄“ δ ι 

πέμπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν 
σώματα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν 
χιλόν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους 
ἄγωσιν. εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι 
μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους 
ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὗς τιμᾷ: ὀ ὥστε 
4 Ἁ ’ 3 φ 2 ΄ ϑ ’ ’ [ Ἁ 

ἐγὼ μέν γε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα κρίνω ὑπὸ 
πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε “Ελλήνων οὔτε βαρ- 
βάρων. τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε' παρὰ 

Ἁ ’ ’ . Μ 3 Α 3 Ν μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπήει πρὸς 
,ὕ ν :] , 3 ’, δ Φ βασιλέα, πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε: καὶ οὗτος 

δὴ ὃν ῴετο πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὗρε 
Κύρῳ φιλαίτερον ἢ ἑαυτῷ: παρὰ δὲ βασιλέως 
πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. τχ. 24--29 

ὑΠδῖὰ ἴῃ βοϊϊοϊϊα ας δηα ἰῇ δαροιθ85 ἴο Ὧὁ ἔδλνουγδ, 
Π15 ἴῃ ΤΥ ΟΡ πίοῃ 8 το δα μησα Ὁ] 6. ΕῸΣ Ἔχϑρὶθ, 
με  Ογγυβ. σοῦ βοόῖὴθ ραυϊου δυν ροοα ψῖπα, ἢς 
νου α οἴζεη βεηα [ῃς Βα]ξ-εταρίϊεα ὰγ ἴο 4 ἔγίεπά 
στ ὑῃ6 Τηθϑβᾶρα: ““ΟΥ̓ΤὰᾺ5 8808 ὑῃπαῦ 6 85 ποῖ 
ομδηςδα ρου μείϊεν νγῖμα ἴδῃ [ἢ}]15 ΤῸΓ ἃ Ἰοῃρ ὑΐπλα : 
50 ἢ6 56η658 ἰὑ ἴο γου, δΔηα 8451.5 γου ἴο ατηῖκ 1 ἃρ ἴο- 
ἄδγ ἴῃ σοιρδηΥ νἱδἢ ὑπ ἔτεα παβ γου ᾿ονα εβῖ." 850 
μα ψου]ὰ οἴδῃ βε πα ἤαῖνεβ οὗ ρεθβε δῃὰ οὗ Ἰοᾶνϑϑ δπὰ 
850 ἔογίῃι, ἰηϑγαοϊίηρ ἢΠ6 θεᾶγον ἴο 86α {Πὸ πιδϑβᾶρα : 
“«“Ογγὺβ δη]ογϑα {ἰλ18, πα {πδγεΐοσε ννδημῖβ γοὺ 4150 
ἴο ἴαϊκε ἃ ἰαϑῖε οὗ 11. Απα ψδεγανεὺ ρα ἀοΥ ννᾶβ5 
ἜΧΟΘΘαΪΠΡΙΥ βοᾶγοα δηα ἢς ννᾶ5 80]ε ἴο σοὺ Ὁ ἴον ἢΪ8 
οὐ υ86 θεοδιδβα οὗ [ἢ Ἰαῦρα πυηθ 6. οὗ ἢϊβ βεγνδῃηΐβ 
δΔηα Ὀδοδυβε οὗ ᾿ἰβ8 σοοα ρ]δηπίηρσ, 6 ψου]ὰ αἰ5- 
ὑγϊρθαῖε [15 ΤΟ ἀδ. διροηρ ἢἷ5 ἔγι 6 πα5 δηα 16}} ἐδ ἴο 
σῖνα [Ὁ ἴο 86 οΥβε8 [ἢδὺ σαγγ θα ὑΠαῖγ οὐνὴ Ὀοαία5, 
πα΄ ὑπεγ τηὶρῃῦ ποὺ ")06ὲ ὨυηρτΥ ψν 116 οαγτγίηρ ἢΐ5 
ἔγϊθπμαᾶβ. Αμπαὰ ψῇθπονοῦ ἢ6 νγὰ5 ου ἴῃς τηᾶγοῇ δηῆ 
ννᾶ5 Πκαὶγ ἴο θὲ β6εὴ ΟΥ̓ ΝΘΓῪ ΠΊΔΗΥ͂ ΡΘΟρΡΪ6, ἢ νου] Ἱὰ 
04]}1 Π18 ἔγίε πᾶς ἴο ἷπὶ ἀῃὰ οηραᾶρσε πεῖ ἰῃ δαγηδϑῦ 
σΟΆν ΟΥβδ[οη, ἴῃ οὐδ ἴο 5ῃονν ῆοιῃ ἢδ Βοπουτεαά. 
Ηδηςθ, 85 [ δὖ Ἰεαβῦ οοποὶυᾶε ἔγομι νν δῇ σοτη68 ἴο ΤΩ 
ΘΑΥ8, ΠῸ τη8Π, ΟΥτσακ οὐ ὑδυβραγίδη, ἢὰ5 ὄδνεὺ θθθη 
Ἰονεᾶ ὈΥζ ἃ ργεαῖευ πα 6" οὗ ρεορὶθ. Ηδτα 15 ἃ ἴδοὶ 
ἴο Ἤοοπῆτγτῃ ὑπαῦ᾽ σοποϊαδβίοη : αἰ πουρὶ Οὐτὰβ ννὰβ ἃ 
Β]ανθ,Ἰ πὸ οὔμα ἀεβοσίθα ]νπὶ ἴο Ἰοΐῃ ἴπ6 Κίηρ, βᾶνὲ 
ὑπαὶ Οτοηῖαβ αἰϊζετηρίεα ἴο ἀο 50 (Δῃα 6, πηᾶσκ γου, 
ϑΒρεδάιν ἔουπα ουὖ ὑμαῦ ὑΠ6 πηδῃ ἢδ ἰτηδρίηθα ννἃ8 
αι! ] ἴο τη, ννᾶβ. τοῦτα ἀδνοίεα ἴο υὐγὰβ ἤδη ἴὸ 
ἢϊγα); οα ἴδ οἴει πδηά, πηδὴν ψνεηῦ ον ῦ ἔοι [ἢ 8 
Κίηρ ἴο Ογτὺβ δεν πε ὕνο ἢδα Ὀθοοΐηβ δπθ 65 

1Α ὕθγηι ὨδΌϊ 81} ΔΡΡΙΪθα Ὀν ὕμ6 ὐτθοὶβ ἴο ὑπ βυ δ͵θούβ 
οὗ δὴ ΔΌΒοΪ]ι [6 ΠΠΟΏΔΓΟΠ, Θϑρθοίϑ νυ ὉΠ ο86 οὗ ὕΠ6 Ῥεσβίδῃ Κίηρ. 

9.9} 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀλλήλοις ἐγένοντο, “καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι," νομίζοντες παρὰ Κύρῳ 
ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ 

80 παρὰ βασιλεῖ. μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ 
τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς 
ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς 

81 καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. ἀποθνήσκοντος γὰρ 
αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ συντρά- 
πεῖζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν 
᾿Αριαίου' οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῴ 
εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἃ ἄρχων" ὡς δ᾽ ἤσθετο Κῦρον 
πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα πᾶν 
οὗ ἡγεῖτο. 

Χ. ᾿Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ 
καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ διώκων εἰσπίπ- 
τει εἰς τὸ Κύρειων στρατόπεδον" καὶ οἱ μὲν μετὰ 
Α λριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ 
αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν ἕωθεν" 
ὡρμῶντο: τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι 

2 τῆς ὁδοῦ. βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε 
ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν 
Κύρου “παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγο- 

8 μένην εἶναι λαμβάνει. ἡ δὲ Μιλησία ἡ ἡ νεωτέραϑ 
ληφθεῖσα ὑ ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ 
πρὸς τῶν ̓ Ἑλλήνων οἱ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοφόροις 
ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν 
τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν 
ἀπέθανον: οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην 

1 ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώιενοι Μ8Ν.: ἑαυτοὺς ἀγάμενοι ἄδτη., ἔο]]ων- 
ἵῃρ 1 1) υάογῇ. 3 ἕωθεν Ἰπβοι 66 ὈΥ (Ἴ6ηι. 

ἢ νεωτέρα Μαγ. ἢ (Π6 ᾿ηἴογιου Μ95.: ὕπο Ὀοζίον.- ΜΝΞ. 
τοδὰ ἦν νεωτέρα ἣ,  ῃΐοῦ ψογάβ, τὶ ἢ Μιλησία, ἄπ. Ὀγαοϊκοῦϑ, 
ζο] νης Τἡποῖκο. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1. ιχ. 29-. 2 

([8ε86 Ῥείηρ, τηούεοναγ, ἴ6 ἤθη Ψψὴο ψεγε πηοϑὶ 
ΒΙρσηγ τοραγάδα Ὀγ {πε Κη), θεσδυβε ὑπαγ ὑπουρῃῦ 
ὑπαὺ 1 Πὰν ψαῦε αἀδβεγνίησ, ἔπε ψουἹὰ σα ἃ 
νου πεν γενατα ψἱςἢ Ογγὰβ ὑΠὰπ νι ἰῃ6 Κίηρ. 
Εὐτὺμογιογα, νν μαὺ Βὰρρεπηδα ἴο ζυγὰ δὲ ἴπΠ6 ἐπα οὗ 
ἢϊς 16 15 ἃ βίτοηρ ἱπαϊοαϊίοη ἰῃδὺ ἢ6 ννᾶβ ἃ ὑγ6 Δ 
Ηἰγη56 1} δηα ἐμαὺ ἢ πεν ον ἴο Ἰυάρε ἴμοβα ψ]οῸ 
ννοῖο ἔα], ἀσονοϊοα, δα οοπϑίδης. ΝΏθη ἢς 
ἀϊδα, πδυρο]υ, 411} ᾿γἰ5 νοάγρυατά οὗ ἰτεπας δηα ἴδ0]ε 
σοτηρδηΐομβ ἀἰεὰ Πρῃτίηρ ἴῃ ἢ ἀεέδησε, νὴ {πα 
ἐχοορίϊοη οὗ Ατίδθυβ ; μ6, ἰῦ Ἵμδησβά, νγὰβ βἰαἰἰοπθα 
οὐ ἴδε Ἰεξ νίηρ ἂὖ ἴῃ6 Πεδα οὗ 86 οᾶναὶγυ, δηὰ 

ΟΜ ΏΘη Πα Ἰδᾶτηδα ἰπᾶὺ Ογγὺβ μα [4]]6 ἢ, 6 ἴοοϊκ ἴο 
θΒιρσῦ ντἢ [ῃ6 ψ ΠοἿ]6 ἀύν πὶ ἢς οοτηιηδηααα. 

Χ, ΤΊιεὰ ἐπα ᾿εδα οὗ Ογγὰβ διὰ [15 τίρῦ ᾶπα 
ν γα οὐ οὐ Βυΐῦ ὑΠππ Κίηρ, ρΡαϊδυΐπρ Ατίδθυβ, θαγϑῦ 
ἰπῖο ἴῃ οδιῃ οὗ Ογτὰβ ; δῃα Αὐδθὺβ Δηα ἢΪ5 ΠΊΕ ΠΟ 
Ἰοηρεῦ βἴοοα ὑπεὶν στουπα, Ρυῖ δα ἐπγουρἢ {}μΕὶῸν 
οὐ οδὴρ ἴο {πε εἰορρίῃρ-ρ᾽ δος ἔχοι νν ἢ] ἢ ὑπον 
Πιδ4 βοὺ ουῦ ὑῃαὶ πιοτηίηρ, ἃ αἰδβίδηςα, ἰὉ ννὰβ 5816, οὗ 
ἴου ρᾶγάβδῃσβ. 850 ἴῃς Κίηρ δῃᾶα [15 ὕγοορβ ῥτο- 
οϑεαβα ἴο βθουῦα μ᾽ πα οὺ οὗ νατίουβ βογὶβ ἴῃ ἀρυπηά- 
ΔῈ 66, ΜΏ1]6 ἴῃ ραυγῦϊσυϊαγ ἢ οἀριυγοα {Π6Ὸ6 Ῥῃοσαθδῃ 
ψνοσηδηι, ΟΥτιιδ᾽ σΟΠΟΌΡΙη6, νν|]ο, ὈΥ 4}} δοοουῃΐβ, νν 885 
οἴανοσ δηα ᾿νεδυϊι!. ΤῊΘς Μ|Ι]εςίαῃ ννοδῃ, ἤοννανου, 
1Π6 γΟΠΡΟΥ ΟΠ6, αἴτεῦ θεΐηρ βεϊζεα Ὀγ ὑπ Κιηρ᾿β 
6 Τηλθ ἤΘΥ Εβ0δρε, Πρ Ὁ]γ οἶδά, ἴο βοηα Οὔτε κβ 
ψΠῸ δὰ ςῃδηςεὰ ἴο μὲ βἰαπαϊΐησς ρυδγαὰ διηϊα {πε 
ναρσρᾶαρα ἰγαΐῃ δηά, ἰογαϊηρ ὑπειηβεῖνεβ ἴθ ἰὴ 6 
ραϊηϑῦ {Π6 ΘΠ ΘΥ, ἢ 6 Κι]]εα τηδηγ οὗὨ {6 ρ᾽ απ ΘΓ σ5, 
Αἰ ΠΠουρἢ βοιμα οὗ ὑΠεὶνῦ ον πυρεῦ πδα θ6δθι Κι] δὰ 
4180; ῃδνουΐμε]εββ, ἔμεγ αἸα ποῖ ἴδκε ἴο ἢϊρ)ιὺ, αὶ 
ὑπο βανθα [8 νοηδη 8ΔΠη6, [γυογγλογθ, νν βαΐανου 
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», . ΠῚ .»ἤ 9 ᾿ » δ Υ , 
ἐσωσαν καὶ τάλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὑτῶν καὶ “χρη- 

ματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν. 

᾿Ενταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ 
“Βὰλλ ς ’ (ὃ ε , ὃ ’ 

ηνες ὡς τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες 
Ἁ θ᾽ φ Ἁ ς ’ 1 ἴον ΣΌΝ, « ὃ᾽ ς τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ ἀρ- 
7 ς δ ͵ 9 “Ὁ 3 Ἁ 3 πάζοντες ὡς ἤδη πάντες" νικῶντες. ἐπεὶ ὃ 

ἤσθοντο οἱ μὲν “Ελληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ 
΄ 3 Ὁ ’ Μ Ἁ 

στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασελεὺς 
δ᾽ αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ “Ελληνες 
νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴἵἴς- 
χονταῖι διώκοντες, ἔνθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁθροίζξει 

Ἁ ς [ον Ἁ ’ὔ ε Ἁ [4 τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ᾿ 
ἐβουλεύετο ἸΠράξενον καλέσας, πλησιαίτατος γὰρ 
ἦν, εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρα- 

’ ὃ 2 7 8 3 ά Ν Α τοπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτῳ καὶ βασιλεὺς 
δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. 

Ν [ δ Ω ᾽ὔ τ ᾽ὔ 

καὶ οἱ μὲν ᾿ἴύώλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο 
ε , , Ν , Ψ. : ὡς ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς 

7 Ἁ 3 4φ Φ ν “Ἢ. 3 “Ὁ 3 

ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ἧ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐω- 

νύμου κέρατος ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβὼν καὶ 
Ἁ 3 [οὶ 4 Ἁ 4 Ἁ ἽἭ 2 ’᾽ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πρὸς " τοὺς “Ελληνας αὐτομολή- 

1 πάντας ΜϑΜΣ. οχοορὺ Οἱ, Μᾶγ.: (ὅθι. Ὀγδοίκείβ ὡς... 
νικῶντες, ἴ0]]ον ηρ Ἰ)οΟΌΓΘΘ. 

5. πάντες Μ5δ. δχορρῦ Ο,, Μᾶγ.: πάντα Ο,, αδιι. 
8 ἢ πάντες ἴοιεν. .. ἀρήξοντες Μ55. Ἔχοορῦ Οἱ, Μϑι.: ὡς 

παντὶ σθένει... ἀρήξοντας (ἀοιη., Γο] ον ηρ παν. 
4 πρὸς 0η6 ἰηΐογίοῦ ΜΝ., Μαγ.: κατὰ ὕμ6 ῥοῦϊον ΜΕΝ, 

αθπι.: αθϑιη., μόνγονϑὺ, ἔο] ον προ ϑοῃ Θη ΚΙ, Ὀγδοϊκοῖβ κατὰ... 
“Ἕλληνας. 
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εἾβδ6 οἄγὴθ νυ η ὑΠ6ῖγ ᾿ἴη68, ψνῃεῦποῦ ΡῥΘΥβΟ8. ΟΥ 
Ρτγορογῖυ, ὑΠ6 Ὺ βανϑα 41} δα. 

Αὐ {μῖ59 ἔπ ἴηεὲ Κίηῃρ δηὰ ἴῃς Οαγεοκβ ψεγα 
ἀϊδῖδης ἔγοιη οὔθ δηοῖμεν ἀρουῦ ὑμίτν 5ἰδαΐα, ἴῃς 
Οτθεκβ ρΡυγδαΐηρσ ὑΠῈ ἴγοορβ ἱπ ἐμεὶν ἔγοηῖ, πὶ {116 
υε] εἴ τῃαῦ ὑΠἸῈῪ σνεγα νἱοϊογίουβ ονοὺ 4}} ἴῃς επείῃγυ, 
πε Κίηρ δηὰ ἢἰ5 ἔ]ννευβ μ]υπάδυίηρ, ἰαὰ ὑπ 6 ε] 1 οῇ 
ὑπαὶ {πὰ ννεῦα 4}1] νἱοϊογίουβ αἰγεδᾶν. δ ])εγ, 
Βονίενου, ἰμΠ6 ατθοκϑ Ἰδαυπεά {μπᾶὺ ὑμε Κίηρ δπαὰ ἢϊς 
ἔοτοεϑ νοῦ ἰη ὑπεῖν υαῤράρσα ὑγαίη, πα ὑῃς Κίηρ, οἡ 
1Πη6 οἴμον Ὠδηαᾶ, μεαγὰ ἔγοιη Τιβθα ρθε 6 5. {Ππαὺ ἰῃςε 
Οστεεῖκβ νεγα νἱοϊογίουβ ΟΥ̓ {πε αἰνίβίοη ορροϑίϊα 
ὑπο δηαὰ δα σοῆα οἡ δἰεδα ἴῃ ριιγβυϊ, ἔπε πη {ὑπ 6 
Κίηρ ρῥγοοεεάθα ἴο σαῦῃδν ἢϊ8. ὑγοορβ ἴορσϑῖμεῦ ἃπα 
ἔοττη ὑῆθ ἴῃ ᾿ἷπὸ οὐ αν ]6, δα (Ἰ άγος σα] δὰ 
Ῥγοχϑηυβ (ἴον με ννὰβ πεαιεϑδὺ ἢϊτη ἱπ ὑΠ6 11π6) δπὰ 
ἴοοῖκ ὀουη86] ψ ἢ ΐμὰ ἃ5 ἴο ψμοῦθαν ἔμεν 5ῃοι]ὰ 
Β6 Πα ἃ ἀοἰδο ηηδηῦ οΥ ρὸ ἴῃ [}}] ἔογτος ἴο ἴῃς οἽδιῃρ, 
ἴον ὑῃε ρυΐροβε οὗ Ἰεπαΐπο αἰἱὰά. Μεδην ῃῖαε {πὰ 
Οτεεὶκβ βὰνν ἴΠ6 Κίηρ δανδηοίηρ ἀραΐη, ἃ5. ἰΐ 566 πηεα, 
ἔγουη ὑΠ εἰν γον, Δηα ὑΠ6Ὺ ΔΟσΘΟΓΟΣΠΡῚΥ σουπευτηδτοῃ δα 
δΔηα τη846 ΓΕΔαΥῪ ἴο τηδεΐ 5 αἰδοῖ ἴῃ σα56 ἢδ 5) ο0]α 
δάνδηςα ἴῃ ὑπαὺ αἰγεούίοη 1 ; 6 Κίπρ, Ὠοννενου, αἱάὰ 
ποῖ ἀο 50, ναὺΐ τεϊυγπεα ὈΥ ἴΠ6 β8δπη6 τουΐα ἢ δὰ 
[ΟἹ]ονγεὰ Ὀεΐογε, ἤθη ἢς ράᾶββθα ουΐϊδίάς οὗ Ογτιιβ᾽ 
Ιεῖ νἱπρ, ἀπὰ ἴῃ ἢΐ8 γεύυγῃ ρἰοκεα ἃρ ποῦ οἣ]ν ἴῃοβε 
νν ῃο ἢδΔα ἀδδβενῖεα ἴο ἰῃε Οτεεκβ ἀατίηρ {{Π||ι ᾿δι]ε, 

1 ΤΠ τγεοκβ δ δάναποθα βύγαϊ σὺ ἔογιναγὰ ἔγοπι ὑμῖν 
Ροβίὑυϊοη οἡ ὕδμ6 σὶριῦ σης δηὰ ὑΠπ6 Κίηρ βύγαϊσῦ ἔογσψαγα 
ἔγοπι λὶ8 οδῃηῦγα (νν ϊοῇ ννὰβ Ὀθυομπᾶ ὑῃθ Ἰοίῦ νὶηρ οὗ Ογγυβ᾽ 
ΘΗΌΓΘ, 1.6. ατϑοὶς δηα Ὀαυραγίδῃ), δυιηυ) ; ἤθηοθ ὕἢ6 ὕνο μδά 
Ραβϑθὰ ὉΥ οὔθ δῃούῃενς δὺ 8 Ἷοῃβί θα] ἀϊβίαποθ Τῇο 
«πϑϑῦοη πον νγὰ8, ψῃοϑῦμπου ὑπ Κὶπρ οἢ ἢΐ8. γοῦυ στη τηϑγοῇ 
νου ὦ πῆονθ ΟΡ] ΘΙν, 850 δε ὕο πιοοῦ ὕμθ ασθοκϑ, οὐ ψου]Ἱὰ 
ἴο!ονν ὕὉΠ6 βᾶπὶδ τοιῦθ ὈῪ ψΒίοἢ ἢιῈ δανδῃηοθρί, {πι58 δορίη 
οἶθαν οὗ ἴπθπι ἀραίη. 
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σαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. 
ς ΄Ὰ 

ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ 
Ν . δῇ έ ᾿ Ἁ ἃ » 

ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ 
Ἁ “ 

τοὺς “Ελληνας πελταστάς: διελαύνων δὲ κατε- 
Ν 3 4 ’ 3 ., » 

κανε μὲν οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἱ "Ελληνες ἔπαιον 
καὶ ἠκόντιζον αὐτούς: ᾿Επισθένης δὲ ᾿Αμῴεπο- 
λίτης ἦρχε τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος 
γενέσθαι. ὁ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων 
3 ’ [4 , 2 2 ᾽ 9 Ἁ 

ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ 
ἃ ᾽ὔ ᾽ ’ Ἁ ΄“ « » 

τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν Ελλήνων 
3 ΄ ᾽ ΄“" Α « ΄ὰ ΔΥ ᾽ 

ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλεν 
συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. ᾿ 

Ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ελλήνων 
, Ν : «ὦ ι “, δ κέρας, ἔδεισαν οἱ “Εἔλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς 

τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς 
κατακόψειαν" καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ 

Ἁ 

κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. ἐν 
ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παρα- 
μειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀν- 
τίαν τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος 

μ ς , 4 4 οὕ 3 ’ 4 

συνήει. ὡς δὲ εἶδον οἱ “ἴὕλληνες ἐγγύς τε ὄντας 
καὶ παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπῆσαν 

1 366 ν]ϊ]!. 4-ὅ5. 
3. Αὖὐ Πϊ8 ροϊηῦ [6 ἔγοηΐβ οὗ ὕὉΠ6 ὕννο δυιηῖθ8--- τ ἢ οἢ τ γα 

ἴδοΐηρ 'ἰῃ ορροβϑίῦα αἰγθούϊζοηϑ, δα, ἔπ Γ, δδοῖ ᾽πὶ ὑπ6 ἀΐτθο- 
ἀϊοη ορροβίϊο ἰο ὑπαῦ νν οἢ 1ὖ ἴοοϊς ἴῃ ὑπο ἢγϑῦ δηοοιιηΐθοτ--- 
ΨΘΓΘ ἱἢ ΔΡΡΓΟΧΙΙΠδΌΘΙΥ {(Π6 ΒΆΠ16 βίγαϊγῦ 1π6. [Ὁ ββου]ὰ ὃε 
ποθ (μαῦ Χοπορῃμοῦ τθδὴ8 ὮὈΓΥ “86 Ἰοῖύ νἱηρ᾽" οὗ ὑμε 
Οτθοῖα Ὁπμδὺ ψϊοῃ Ππαα Ὀθθὴ ὑῃε Ἰεΐῦ τνϊὶῃρ ἰῇ Π6 οὐ ρῆμα) 
ξονγτηδύϊοη, Ὀαὺ δὰ πονν Ὀδοοτηθ ὑῃ6 τρί. ͵ 
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υυΐ 4150 ΤΊΒΒΑρΡΘΓΏ 68 δῃα ἢϊ5 ἵγοορῃβ. ΕῸΥ ΤΊ θα ρ  Π6 5 
Πδα ποῖ [ΔΚ ἴο ἢϊρὶ)νῦ ἴῃ ἴΠ6 ἤγοι δηοουπῖον, θυΐ 
Πδὰ οἰαγρεα δἱοὴρ ὑῃ6 γίνου ὑβτουρσῃ ἴῃς Οατεοκ 
Ρεἰἰαβίβ1 ; ἢς α᾽ὰ ποὺ Κι] ἀῆγοπα ἱπ Ηἰ8 ραββαᾶρο, νυΐ 
16 Οτεεῖβ, δἵευ ορεπίηρ ἃ σὰ ἴου [ΐ5. τηδῃ, ρῖῸ- 
ςςααδα ἴο ἀ6δ] "]ονν5 δᾶ ἴγον [ᾶνε] 5. ἀροπ ἰδῆ) 
8ἃ5 ἴδ Υ νψεηῦ [ῃγουρῇ. ΤῊΘ σοι πᾶδν οὗ {Π6 Ογεαὶς 
Ρο]ἰαϑοὺς νὰβ Ερίβίθηδβ οἵ Αμῃρῃΐροὶβ, ἀπά Ὁ τνᾶ8. 
βαῖαὰ ὑπαῦ ἢς ργονεά δἰγηβοὶ ἃ βδρδοίουβ δὴ. Αἱ 
ΔῺΥ Ταῖς, αἴτεον ΤΊ βαρ δου μ65 ἢδα ὑῃ5 σοτηθ οἢ ψ ἢ 
τὉΠ6 ψνογϑβὺ οὗ ἴ, ἢ6 αἷὰ ποῖ ψ 66] γτουπὰ δραΐη, "υϊ 
ννοηΐ οὐ ἴο {Π6 σδιρ οὗ ἴῃς Οτεεὶκβ πα μετα ἔ6]} ἴῃ 
νὴ τῃ6 Κίηρ ; 50 ἰδ ννὰβ ἐῃαῦ, αἴζεν ἔοττηΐπρ ὑπ 6 
11π 65 οὔς6 τοτα, ἴθ6Ὺ Ψψεγα ριοσδδήϊηρ ἱορεῦπεον. 

ΝΠ εα παν οΥα ον σ ἀραϊπϑὺ ἴῃς Ἰε ἢ νἱηρ οὗ ἴῃ 6 
Οτξεῖκ5,2 ἴῃς Ἰαδῖεν οοποεϊνεα ἴΠε6 ἔδαγ ἐπα ὑΠδγ ταϊρ ἢν 
δάνδηςα δραϊηϑὶ ὑπὰΐ ψἱηρ δηα, Ὀγ ουὐῇαπϊκκίηρ {116 πὶ 
ο ὑοΐῃ 5468, οσυὖ ἔπθῖὰ ἴο ρίθοαβ ; μον τπουρὺ 1 
Ὀεβῖ, ὑπεγεΐογε, ἴο ἄγαν Π6 νης ὈΔΟῸΚ δῃα ρεῖ πε 
Υῖνου ἰπ ὑδμεὶν γον Βυῦῖ ψΏ16Ὲ ὑπον ννεῦα ἰακίηρ 
σου861 δρουὺ ἰῃϊθ τηδίζογ, ἴπΠς Κίηρσ δὰ αἰγεδαν 
σμδηραα ἰδ ᾿ἰπα οὗ υαϊ}]6 ἴο πε βᾶγηθ ἴοτπη ἃ5 ὑπ 6 1 γ5 
δηα Ὀτγουριὺῦ ἰδ ἰπῖο ροβί το ορροϑβίϊε ὑμεηι, ᾿υϑὺ 85 
θη ἢ6 ἢδΔα τηοῖ ἴμδθηι ἴον "αῖι]6 ἴῃς ἤγϑι {ἰπη6.5 
Απά ψ ἤδη ἴῃς Οτθεκβ 8ἂνν ὑΠπαὺ ὉΠ 6 ΕΠΘΙΩΥ ΜΕΥ ΠΟΑΓ 
Πα πὶ ἃπα ἰπ θαϊ]6-οτά θυ, ἔμεν ἀρδΐη βἴγαοκ ἃρ {Π6 
Ῥάδϑη 8Πη6 δανδηςαα ἴο [Ππ αἰΐδοῖκ τῇ ποτα Ἔαρ ΥΪῪ 

8 ΤῊ6 Οτγϑοὶς Ἰἰηθ νγὰϑ τοῖν, 88 ἰῃ {86 Ὀαρὶπηΐῃρ, δῦ γυἱραῦ 
ΔΏΡΪο8 ἴο ὑπ6 ΕπρΡηγαῖθθΌ Τὴ τηονϑιῃθηῦ παῖ ἀδβογ θά 
σου]ὰ (ἰζ ὀὁχϑουῦθα) ἢανθ ᾿η846 ἰῦ Ῥ4γ8}16} ὕο Ὁ γῖνϑσ, [86 
Ἰαϊῦογ βουνίηρ 85 ἃ ἀθἔθποβ ἴῃ ὕΠ6 τϑᾶγ. 

4 ΧοΠΟΡἤοη βθθίη8 ἴο πηθδῃ ὑπαὺ ὕμ6 Κη πον τηονϑα ἴο 
Ὁη6 τρῃῦ ὑη0}} 18 ἤδη (Πκ6 ὑμαῦ οὗ ἴ8 6 (ΓΘ ΚΒ -- δβθ66 [6 
Ῥτγοοθαϊηρ, ποΐθ8) γϑϑίθβα ὑρὸρὰ ὕμθ6 ΕἸΡῃγαΐθθ. Ὑπὸ ὕνο 
ΒΥΤΩΪ65, ὑμογοίοσθ, σοῦ δρϑϑῖὶη Βαύδγοὶν ἔδοϊηρ Οὴ6 δῃοίθγ, 
Ὁποῦ ἢ νἹῦἢ Ῥοβι υἱοηβ Γο] αὐῦϊν οἱ Υ γανογβθα (866 πούβ 2 δΌονϑ). 
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πολὺ προθυμότερον ἢ πρόσθεν. οἱ δ᾽ αὖ βάρ- 
βαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρό- 
σθεν ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός" 
ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ἑλληνες: ὑπὲρ γὰρ τῆς 
κώμης γήλοφος ἣ ἣν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ 

βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ 

"λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γι- 
γνώσκειν. καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν 
αἰετόν τίνα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ ἐπὶ ξύλου ' ἀνα- 
τεταμένον. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ 
Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς" 
οὐ μὴν ἔτι ἁθρόοι ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν' ἐψιλοῦτο 
δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων' τέλος δὲ καὶ πάντες 
ἀπεχώρησαν. ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαξεν 
ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στρά- 

τευμα πέμπει Λύκιον τὸν Συρακύσιον καὶ ἄλλον 
ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ 
τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. καὶ ὁ Λύκιος 
ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ 
κράτος. σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. 

᾿Ενταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ἕλληνες καὶ θέμενοι 
τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο: καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι 
οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ 
οὐδεὶς παρῇει. οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, 
ἀλλ᾽ εἴκαζον ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψό- 
μενόν τι προεληλακέναι" “καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο 
εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἃ ἄγοιντο 
ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἔδοξεν αὐτοῖς 
ἀπιέναι" καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ 
τὰς σκηνάς. ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ 

1. ἐπὶ ξύλου Μ53.: ἀδιη. Ὀτγδοϊκοῦβ, ἔο] νης ΟοὈοθῦ : Μᾶδν. 
γΓοζϑγβ 88 σογγαρί. 
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πη Ρδΐοτε ; πα ὑΠ6 αν θαγῦδη5 πο ἀραίη [4116 ἴο 
αὐναὶϊν ὑΠ6 αἰΐδοϊ, θὰ ἴοοκ ἴο ϊρῃὶ  Βεπ δὲ ἃ ργδδῖου 
ἀϊδθίδηος ἔτοτη ὑμῃ6 ἀὐεεκ ὕπΠ8π ὑΠ6Ὺ ψεγα {Π6 ἤγοῖ 
ἰτηθ. ΤῊΣ Οτθοκβ ρυγϑαεα ἃ ΔΥ ἃ5 ἃ σδασίδίῃ ν᾽] ρα, 
Δηα ὑῃογα ὕμαυ Πα] δα ; ἔογ ἀὔῦονε ἴῃς ν]αρα 85 ἃ 
Ὦ111, αρορ ψϊοἢ πε Κίηρ πα 5 Ὁ] οννε 8 γ]]16ἃ : 
Δη ὑπο ν νεσα ποῦ ποῦν ἔοοῦ-5 0] 416 γ8, θαΐ ὑΠ6 Ὦ}]}1 ννὰβ 
οονοτϑα νι Βουβεθῃ, 50 ὑμαὺ ἴῃς ατεοῖκϑ σου] ποὶ 
Ρετοεῖνα νν μδῦ ννὰβ ροίηρ οη. ΤἼΕΥ ἀϊα 566, ὕΠ6Υ 56]ά, 
[86 του] βἰδπαδγα, ἃ Κἰπα οὗ φρο] θη δαρ]ε οἢ ἃ 5}16]4, 
ταῖβθα δ]οῦν ἀροὴ ἃ ροϊβ. Βευὺῦνῃεη δὖ {1118 ροϊηΐ 4150 
{μ6 Οτοθοκς τοϑυιηθα ὑπεὶν ἔογναγα τηονοιηρπΐ, {ῃ6 
Βούβειθῃ αὖ οἤοα ργοςδεαδα ἴο ᾿εᾶνα ἴμε ἢ1]}; Π 6 γῪ 
ἀϊὰᾷ ποῦ Κεαρ ἱορεῦμοσ, μοννανει, ἃβ ἔδυ ννεηΐ, θαΐ 
οοαἰϊϊογοα ἰη ἀἰεγοηὶ αἰγθοῦοηβ ; 50 6 Π1}] Ὀδοδγηθ 
φύλα Ά}]γ οἰεαγθα οὗ ἴῃς Ὠογβϑςῃ, {1}} δ ἰαδὺ ὑπ 6 Ὺ 
ψγ 6 Γ6 ἃ}} σοπα. ΟἸδαγοῆυβ, δοοογα!ρὶν, αἸα ποὺ 168 
ὉΠ6 ΔΥΙῺΥ ᾧρ {ῃ6 1], Νυΐ Πα]ϊεα αὐ 115 ἔοοῦ δηὰ βεπὶ 
Τιγεῖαβ [6 ϑγγδουβδη ἃπα ἀποὶ 6. τηδὴ ἴο {Π 6 βυμημϊῦ, 

 αιγοοδίηρ ἴπδ ἴο Ορβεῦνα ψν)ηδῦ ννὰβ θεγοηα ἴῃς ἢ}]] 
πα ταρογὺ ὕδοκ ἴο τ. Απα [,γοίυδ, δέου τἱαϊηρ ὺρ 
ἀπ Ἰοοϊκίηρ, Ὀγουρηῦ ὈΔοκΚ νογὰ ἰῃαῦ {Π6 Ἔποιην ψεΓῈ 
ἴῃ Ποδαϊ]οηρ ἤϊρῦ. Αὐ δρουὺ {Πλἰ5 ἐἶἰπχα ἴῃ 6 βυῃ 5εῖ. 

ΤΏδη ἴπς σξεκβ Πα]16α, σγουπαεα δγτη5, ἃπα ρτο- 
σοεαρα ἴο τγεβϑὺ ὑπαδιηβαῖνεβ. Αὖὐ {Π6Ὸ βάτὴης της ὑΠ6 Ὺ 

, ψομπαεοτγεα ὑμᾶὺ Ογγὰβ ννὰβ πον οτα ἴο 6 566 ῃ ἂπὰ 
ὑπᾶὰὺ ἢοὸ οἠδ οἶδα ἢδα οοϊὴρ ἴο ἰῆδιῃ ἴγομπι ἢΐτη ; [ῸΣ 

ΠΟ ΎΠΕΥ ἀἰά ποῦ Κπον {πᾶ με ννὰβ ἀεδά, μυΐ σοπ)]εεϊυγεά 
ὑμαῦ 6 δα εἰϊπεῦ ρσοπε οὔ ἴῃ ρμιυγβαϊῦ οὐ ρυβῃδα οἢ 
ἴο ΟΟΟΌΡΥ 8οηηα ρμοΐηϊ. 80 ὕῆεγ ἴοοῖκ σουη86] ἴον ὑΠδιὰ- 
56 ῖνεβ ἃ5 ἴο νεῖμεν ὑΠ6 Ὺ 5ῃου]α ταπηδῖ  εγα ΤΠ 6 Ὺ 
πνοῖα δηα ὑγηρ ἴῃς θαρσράᾶρε ὑγαὶῃ ὑΠ 1 Π6γ, ΟΥ γαϊυτη 
ἴο {πεῖν οἁρ. πὲ αἀδοϊβίοη ννὰβ ἴο γαϊιγη, δπὰ 
ὑπ ν τοδοϊ δα {Ππεὶγ ὑθηΐθ ἀθοιῦ βαρροτ-τ6. ὅς 
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τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων 
χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα͵ καὶ εἴ τι 

δ 

σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύ- 
ρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ᾿ 

’ Ν ’ ’ » ' ποτε σφόδρα τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδι- 
,ὔ »“, 6 4 δ᾽ Φ ,ὔ 

δοίη τοῖς “Ελλησιν---ἦσαν αὕται τετρακόσιαι, 
᾽ 

ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι----κ«αὶ ταύτας τότε οἱ σὺν 
19 βασιλεῖ διήρπασαν. ὥστε ἄδειπνοι ἦσαν οἱ 

΄“ ΄- ς ’ Φ Ν Ἁ 2 ᾽ὔ’ ' 

πλεῖστοι τῶν ᾿Ελλήνων' ἧσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι 

πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς 
ΕΙΣ Ἀ , 2 ’ ’ὔ’ Ν Φ Ἁ ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν 
νύκτα οὕτω διεγένοντο. 
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ννδ8 6 σομο]υβίοη οὗ ῃ]5 ἀδυ. ΤῆδΥ ἰουπα τηοβὺ οὗ 
ὉΠ εῖγ Ῥγορευ ρ]Π]αραά, ἱπ ραγυουαν νυ παύανευ ἔπεσα 
ννᾶβ ἴο εδὖ οὐ αὐ, δπᾶ 88 ἴοῦ ἐῆθ ψαροῦβ Ἰοδάδα 
νγὶτἢ ἤουγ ἂἀπὰ ψμα ψ ]οἢ Ογτὰβ Πδα ργονιἀεα ἴῃ 
οτγάεν ὑμπαῖῦ, 1 ἀνὲν βουΐουβ πεεα δῃου]ὰ ονεγίακε {πε 
ΑΥΤΩΥ͂, Πα τηὶρῃϊ ἤᾶνα ΒΌΡΡ]1685 ἴο αἰδιγ αϊα διηοὴσς 
1ῃΠ)6 Οτεεκε (ἀπ ὑποτα νοῦ ἔουγ Ὠυπαγεα οὗ ἰῆδ86 
ννΆΡΟΏΒ, ἰδ ννᾶβ 5814), ἴῃεβϑεὲ αἷϑο πε Κίῃρ δπὰ ἢΐβ 
τήδῃ ἢδα πον Ρ]Π]αρεὰ. ΤὨῆδ ταϑυ]ῦ ννὰ5 [δῇ χτηοβὶ οὗ 
186 Ογεεῖκβ ΠδΔα πὸ αἴπηον; δπὰ πεν ἢδα δα πο 
Ὀτγϑδκέαβι, εἰϊμεσ, ἕογ ὑπὸ Κίηρσ ἢδὰ δρρεδγεὰ βεΐοτε 
1Π6 ὑἴϊης ἤδη ὑΠ 6 ΔΙΊΩΥ ννὰβ8 ἴο ἢδ]ὺ ἴου ὑγθδκίδϑίς. 
Τὺ ἰἴ νᾶβ, ἴμθη, [ἢᾶὺ τῃθὺ ροὶ πτουρἢι 0}15 
ηἱρῃῦ. 
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1 ΑΥ̓͂ “,ἅ,͵οὅ,ς ’ὔ ΄ [ 1.1: Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ 
ἐθαύμαζον ὅτι Ἰζῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημα- 

νοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. 
Κὸ φ 3 ΄ 7 ἃ ᾶ4 Ἁ 
ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ 
4 ’ὔ “ἢ 3 Ν [4 ΦΨ ’ 

ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἷς τὸ πρόσθεν ἕως Κύρῳ 

συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ 

ἀνέχοντι ἦλθε ἸΠ]ροκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, 

γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Ἰ'λοῦς 

ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, 

᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ 

τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡὧρ- 

μῶντο, καὶ λέγει ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν 

περιμένοιεν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ 

ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Ιωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. ταῦτα 

1 Το ΜΒ. Βογθ ργϑῆχ ὑῃ8 [Ὰ]]οννίης Βυτηηδυυ οἱ [6 
ῬΓθοθαϊης πᾶγγαύῦϊνα (566 ὑγβ 8] 0. ΟΝ. ΟρΡροβὶῦθ ρᾶζδ): Ὡς 
μὲν οὖν ἡθροίσθη Κύρῳ τὸ Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν 
᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἂν τῇ ἀνόδῳ ἐπράχθη καὶ ὡς ἧ 
μάχη ἐγένετο καὶ ὧς Κῦρος ἐτελεύτησε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
ἐλθόντες οἱ Ἕλληνες ἐκοιμήθησαν οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ 
Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. Α |1ἴκ6 Ιηὐγοἀαοίίϊοη 
Τ᾿ πω ρδῷῳ ἴο 680}} οὗ [η9 ζΟ]]ονγην ὈΟΟΚΒ ϑχοορὺ ὑῃ9 ε5δἰχύῃ, 
Α ὕμ6βθ βυτησηδυὶθβ ταυϑῦ ἢδνα Ὀθοὴ δ ψνουὶς οὗ 8 Ἰαΐ 
οαϊο τ 
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10ὉἸ1ὼᾺτ ἀάυργεακ ὑΠῸ σαπθΓ8]5 οδιης τορεῖῃοσ, δά 
ὍΠΟΥ ψοπάογεα ἰῃηαὶὺ Ογγὺβ πο Π ον βεηῦ δῆγομς 656. 
ἴο 611 ὕῃϑτὰ ψνηδῦ ἴο ἀο ποῦ ἀρρεδτεᾶ Ὠἰτηβεὶ , ΤΊοΥ 
ταϑοϊνεά, δοοουϊηρὶγ, ἴο ῥδοὶς ὕὑρ ναὶ ὑῆεγ ἢδα, 
ἀττὰ ὑΠποιβ ῖναεβ, δηα ρΡυ8ἢ ἔογυννασα πὰ] ΠαῪ 5ῃου]ὰ 
)οπ ἔοτοες ψῇῃ Ογτὰ8. ὙΠΘη ὑΠπ6γ ψνεγα οἡ ἰδε. 
Ῥοϊπί οὗ 5ευςπρ' ουὖ, δηὰ Ἰυ5ῖ 85 {Π6 50}. ννᾶβ τ᾽βίηρ, 
σδῖὴςδ Ργοοΐοβ, ὑπὸ τυϊον οὗ Τουϊῃτγδηΐα, Α ἀδβοθηάδηϊ 
οἵ Πεαιηδταῖι8,3 ὑῃ6 [,δοοηΐδῃ, δπα νὰ πὶ ΟἸ5, 
18 80η οὗ Τδίῆοβ. ΤΏΘΥ τερογῖθα ἐμαὶ ὥγτυβ νγᾶβ8 
ἄεδά, δηᾶ ὑμαὺ Ατίδευβ. δα ἤβα δηᾶ ννᾶὰ8 ἤονν, δἱοηρ 
αἱ της ταβῦ οὗ ἴΠ6 ὑδγραγίδη5, δὲ ἴῃ βορρίηρ- ]δςς 
ἔτοτη ψῃϊοῇ ὑπεν Πδά δεῖ οαῦ οὐ ὑπ6 ργεοδαΐηρ ἀδγ ; 
ξαγίῃον, μ6 βεηῦ ψογὰ ἰμαὺ ἢς δηᾶ ἢἷβ8 ἴτοὺρβ8 ΨΕΓῈ 
τ1Πδὲ ἀδγν νναϊπηρ ον [ῃ 86 Οὐθοῖκβ, ὁ ὅῃς σἤδηςς ἐπὶ 
ἔπ ν ἱπιεπαβα ἴο ᾿οἷπ ἵπεῖα, Ὀυῦ οἡ πε ποχὶ δΥ, 50 
Αγίδευς βα]α, ἢς βῃου]ὰ βεῖ ουΐ οἡ {πε τεϊ ἢ ἸΟΌΓΠΕΥ 
ἴον Ἰοηΐα, γνἤεπος μα ἢδα οοπαὲ. Τῆς φσϑηῆθγαὶβ ΠΡΟῚ 

1. ΜΟΙΩΓΏΔΡΥ (866 Ορροβίῦθ ρᾷρθ): Τὴ6 ργδϑοθάϊης παυγαῦϊνα 
[88 ἀθϑογι δὰ μον ἃ ὑσὶ ἔογοθ νγὰβ οο] ϑοϊβα ἔου Ογγιβ δῦ 
ὕη6 {ϊπη6 ἤθη ἮΘ νὰϑ Ὀ᾽δηηΐηρ 8η Θχρϑαϊτίοη ἀρϑὶ δῦ ἢ]8 
Ὀγούμου Αὐΐδχογχϑβ, νηδῦὺ ϑνθηΐβ ὕοοϊκ ρῖδοα ἀυγηρ ὍὉ86 τὉΡ- 
νϑιὰ τηδνοῦῇ, ον ἴ86 Ὀδῦ]6 τνᾶ8 ἑουρῃῦ, ἤονν ΟΥγτιβ τηϑὺ δἷ8 
ἀοαίῃ, δηὰ ον ὕπθ Οτθθῖκβ τούισηθα ἴο ὑμϑὶγ σἽϑρ δηᾶ ᾿ὰν 
ἄονῃ ἴο τοϑῦ, βυρροβίηρς ὑπδῦὺῦ (ΠΥ σγ γα νἹἱοϊογίουβ δὖὺ 8ἃ]} 
Ῥοϊηΐθ δηᾶ ἰμδὺ Ουγὺβ νγὰβ δἰ να. 

΄3ᾺΑ Κίηρ οὗ ϑραγίᾳα ψῆο νᾶβ ἀδθροβθᾶ ἰπ 49] 8.0., Βεὰ ἴο 
Ῥογβϑῖία, δηα δέου ψαυᾶὰβ δοοοιηρδηϊθα ΧΘΟΥΧΟΒ ἴῃ 8 Θχροάϊ- 
του δρδίηϑὺ ἄτθθοθ Τα γδηα (πὶ ὑυϑϑίθγῃ Αδὶα ΜΙ1ΠποΥ) 
τη84ο6 ρατὺ οὗ ὑμ6 ὑδυυ ΟΥΥ σίνθη Ὠἷτη ὈΥ͂ ΧΟΥΧΘΒ 88 8 ΤΌ νγδτα 
ον 0815 Β}υνίοθ. ὔ ᾿ 
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᾿ , 
ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι “Ελληνες 
πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε 
εἶπεν. ᾿Αλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος. ζῆν: ἐπεὶ δὲ 

’ 3 [φ 3 ’ μή ε ᾿" 

τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὃτι ἡμεῖς 

νικῶμέν τε βασιλέα καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι 
ἡμῖν μάχεται, καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα 

᾽ 

ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγεχλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, ἐὰν 
᾿ . , 

ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν 
αὐτόν: τῶν γὰρ μάχην νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν 
3 ’ ἴον 3 Ἁ 2 , δ 3 ,᾿ 

ἐστι. ταῦτα εὐπὼῶν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους 
Ἁ ᾿Ὶ 3 ΦᾺ ’ Ἁ ’ὔ ΝῚ 

καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρισοφον τὸν Λάκωνα καὶ 

Μένωνα τὸν Θετταλόν: καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων 
ἐβούλετο" ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. 

Οἱ Ἁ ΝΜ Κλέ δὲ ’, δ Ν δὲ 

μὲν ὥχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε" τὸ δὲ 
’ ΄΄ὸ ς ἴων 

στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν 
᾿ς ’ , μ Ἁ [οὶ νν ’ 

ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις 
δὲ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος 
οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, 
οὗς ἠνάγκαζον οἱ “Ελληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτο- 
μολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις καὶ 
ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς Αἰγυπτίαις- 
πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἧσαν φέρεσθαι 
ἔρημοι' οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ 
» Ἁ ὕ ΝΝ ,) “, ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κή- 
ρυκες οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἣν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος 
εἷς “ἄλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὧν 
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Ποδγηρ ὑἢ]15 τηδϑβαρα, δηα ἴδε γεβῦ οὗ ἴπε Οτγεοῖκβ 85 
ὙΠ 6γ ̓ δαυπϑα οὗ 1, σετα ργαδῦγ ἀἰδιγεββεᾶ. ΟἹ δγοῆυβ, 
πον νου, βδἰα : “6 }1, ψου]ὰ ὑπαὶ γγυβ νεσε αἰΐνε ! 
θαΐ 5βἴῃοαε 6 ἰδ ἀβδα, οαυτν ὕδοκ ψοτὰ ἴο Ατίδϑθιβ 
ὑμαῖ, ἴῸΓ οὐγ ρᾶῖῖ, νὰ πᾶνε ἀεξεαϊοα {πΠ6Ὸ Κίηρ, ὑπὰῖ 
να ἀνα ΠΟ ΘΠΘΙΥ εἴ, ἃ5 γου 566, ἴο ἤρ!ῦ ψ ἢ, ἀπὰ 
ταῦ 1ἔ γου Πδα ποῖ οοτημθ, ννγὰ 5ῃου]α πον θὲ τη 8Γ6}}- 
ἱπρ' ἀραϊηϑὺ ὑῃ6 Κίηρ. Απα νν ρῥτγοιηΐβε Ατίδειυβ {Πδὺ, 
1 ἢδ νἹ}] σοτηα ἤδτα, ννγα νν}}} βεὺ πῖπλ ἀροὴ ἴΠῈ τογαὶ 
ΤΏΓΟΠΟ; ἴου ἴο ἴποβεὲὸ ψῇῆῇο ἃ νἱοϊογίουβ ἴῃ ᾿αῖυα 
θ6]οὴρβ 4150 τῆς τἱρῃῦ ἴο τυ]ε. ὙΠ ὑῃε56 ννογαβ 
6 βοηῦ ὕαςκ ἴῃ6 ΤΟ ββθηροΥβ, βοηηίηρ ἢ ὉΠ 6 
ΟΠ οἰ τ βορῆβ ἢΠς 1 δοοηΐδῃ πὰ Μεηοη {πὸ ΤἼ65- 
58} 1}Δ ; ἴογ {ῃ15 νὰϑ Μεοῆοπ᾿β ον νυ 5, ἱπαβηιο ἢ ἃ5 
ἢς ννὰβ 8η ἰηὐτηδῖα δηα ρσιεϑὺ- το πα οὗ Ατίδουβ. 

50 ὕδευ νεηὶ οὐ, δηὰ ΟἸδαγοῆυβ ἀνναϊϊεα ὑπΠεὶγ 
ταύτῃ ; τοϑήν 1] 6 ἴῃ6 ἴγοορβ ρῥγονιἀθα ὑπειβεῖναβ 
ἢ ἴοοὰ 8485 μεθ ὑπεὺ οουϊά, Ὀγ 5]δυρ] οτίηρ 
ΟΧΘῺ ἃπα 85865 οὗ ἴῃς ὑάρραρε ὑγαῖΐϊῃ. Αβ ἴοσ ἔπε], 
ΠΟΥ ψεπῦ ἔογψαγα ἃ βῃοτὶ αἀϊβίδηοε ἔγοιῃ ὑμεὶν ᾿ἰπὸ 
ἴο πε ρἷδος ψῇθγα ἴῃς θαι] ννὰβ ἔουῃϊ δα υδεὰ 
ἴογυ ὑπαῦ ρυγροβϑβα ποῖ ΟἿΪΥ πε δύτον8, ἸὩΔΩΥ ἴῃ 
πυμθγ, ψ ῃϊοἢ ἴἢ6 Οστεεῖκβ δὰ σοιρε]]εα 411] ννῆο 
ἀεβογίθα ἔτομῃ ἴῃς Κίηρ ἴο ἴῆτονν ἄνδυ, ἰνὰὺ αἴ5ο {πε 
ὙΙΟΚΟΥ 5}Π16145 δἀπὰ ὑπεῸῈὶ νοοάδῃ Εργριίδδη 5016] ; 
ὕπεγα ούτε κεν δε δῦ ᾿ἰρηῖϊ Ξε] 45. δπα ννᾶροηβ 
ὑπαῦ ὑπεν οου]ὰ οδΥτῪ οἶδ, 411] οὗ τῇδ Ἀρδαπάομῃεά. 
ΤΏΕ56 νᾶγΐουβ ὑπίηρβ, ὕμθη, πον ὑ566 ον ἔπεϊ, πᾶ 
50 ὈΟΣ]6α τηϑδὲ δηα ᾿νε οἡ ἰΐ ἴον [δὶ ἄδγ.} 

Απᾶα πον ἰδ ννᾶβ δνοιῖΐ []]-τηδυκοὺῦ {ὑἰτης,2 δηά 
ΠοΆ]α 5 γενεὰ ἔγοια ἴῃς Κίησ δῃηα ΤΊβθαρῃσγη 65, 4]]} 
οὗ ἴπεῶλ ᾿δυραγίδῃβ Ἴχοαρὺ οὔθ, ἃ Οὐεακ παιηϑᾶ 
ῬΠ ΔΙ ἴηιι5, γνῃο, 8ἃ5 Ὁ σῃδηοεα, νὰ νὴ ΤΊΒΘΑ ΡΠ ΘΓ 65 

1 8366 νοῖο οη 1. ν. 6. 2 δῥο ποίδοῃι. νἱ}ῶῖ. 1]. 
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καὶ ἐντίμως ὄχων: καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστή- 
΄“) ς 

μων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν.. 
οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν 
ἝἝλλ [ή ΝΜ “ Ψ Α 

ἤνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτε βασιλεὺς 
κελεύει τοὺς “Ελληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ 
Κῦρον ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ 
βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι ἄν τι δύνωνται 
3 ’ Φ ΄“ " 4 ς ’ ᾽ὔ ᾿ ἀγαθόν." ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκεξ" 
4. Δ Ω ’ Ν ΝΜ 4 Α 

οἱ δὲ “ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ 
Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν, ὅτε οὐ τῶν νικώντων 
“ 4 Ὁ ’ 9 ,"»»ν . ᾿ ὔὕ 

εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι" ἀλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς μέν, 
ὦ ἄνδρες στρατηγοί, τούτοις ἀποκρίνασθε ὅ τι 
κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε" ἐγὼ δὲ αὐτίκα 

““ Ψ 9 ’ὔ ’ 3 Ν “ ς »ὉὋἪ Ψ 

ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως 
ΝΜ νι 6 3 ’ ΝΜ Ν ’ ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξῃρημένα: ἔτυχε γὰρ θυόμενος. 

’ ς 

Ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ ὁ ᾿Αρκάς, πρεσ- 
βύτατος ὦν, ὅτε πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ 

’ ͵ ε " ὅπλα παραδοίησαν: Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος, 
᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς 

κ“- Ἁ 3 ΄"»" ΝΡ Δ « , ’ 

κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν 
δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν 

Ἁ 3 ζω ’ 3 Ν [4 », 

καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα ; εἰ δὲ πείσας βούλεται 
λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν 

“" ἴω Ν ΄΄ ΄ 

αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα Φαλῖνος 
εἶπε: Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέ- 
κτείνει τίς γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς 
ἀντιποιεῖται; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, 

[οὶ “- , [οὶ 

ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν 

1 ΤΏσ686 ψογαὰδβ γθοδ]] [86 ἔδιηοὰβ δΏβνοΣ τ ίο Ἰ,Θοηΐα 88 αὖ 
ἘΠΟΥΙΏΟΡ.͵Δ6 πιδᾶθ ἴο ὑπ6 βαπὶ0 ἀθιηδῃηᾶ : μολὼν λαβέ, ““Οοπι6 
δὨα ἴαἶκα ὑπϑυ." ᾿ 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, 100 γπτι 

Δα ννὰ8 ἢεϊαὰ ἴῃ Ὠοποὺν ὈΥ Πΐτα ; ἴου ἐμ 5 ΡΏ ΔΙ η8 
Ρτοΐδθββεα ἴο "ὲ δὴ δχρεογῇ ἴῃ ἰδοῖϊοβ δηα ἴα Πδπα]ηρ 
οὗ ἤεᾶνυ ἰπίδειϊσγ. νΏ θη ὑμε86 ἤογα] 45 οδπλαῈ ὑρ, 
ὉΠ6Υ ς41164 ἔον {16 Ἰεδάθγβ οὗ ἴηε Οτεεκβ δηᾶ ϑαϊά 
τὺ [ες Κίηρ, βίηος ν]οΐογγ ᾿Δα Γ8]16 πη ἴο Ηἷπὶ δῃὰ ἢς 
ἢδα 5141} γτυ5, αἸγεοϊεα [ῃς Οτεακβ ἴο ρσίνα ἂρ ὑΠ εἰν 
ΑΥΤΩ5, ΡῸ ἴο πε Κίηρ᾽ 5 οουγῦ, Δηα 566 }κ ἔου ὑπδηιβεῖνεβ 
ν»ῃαΐενδν ἔδνουν Π6Ὺ πὰρ 06 40᾽]6 ἴο σεῦ. ϑυςοῇ 
νγἃ5 ὑΠ6 τηϑϑβαρα οὗ {πε Κίηρ᾽β Πεγδ] ας. 'ΓΠῈ Ογεακκβ 
γϑοοϊνεα [Ὁ ψΠ] ἢ δηρεν, Ὁ πανογυῦθ6 1685 ΟἹ δυοῃυϑβ 
βαϊα ἃ5 τη ἢ 885 {}|15, [δὺ 1 νγὰ5 ποῦ νἱοἴογβ ννῆο ρᾶνε 
ΠΡ {πεῖν ἀύηβ; ““ Πονενον, ̓  Πα οσοη ηποά, “ ἀο γου, 
ῺΥ ἔθ] ]ονν σοηθταϊϑ, σῖνε ὑπ 656 θη δῖαν εῦ ΔΏΒΥΘΓ 
γοι οδη ἰπδὺ ἰ5 ἰ)γεϑὺ δηᾶὰ τηοϑῦὺ Ποῃοῦσαθ]ε, δηᾶ 
] 1} γεϊυση ἱπητηθαϊδίθὶγ. ἡ Ετγ οπδ οὗ ἰχῖ5 βευνδηῦΐβ 
8 βυχητηοηδα πὶ ἴο 866 ὑΠε6 νὶ 84] οὐρδῃβ ὑπαὶ δὰ 
Ὀδθη ἴβκϑη ουὐ οὗ ἃ 5δουϊβοία] ν]οϊίτα, ἔονς ΟἸδαγοῆι5 
σἤδηςαα ἴο ")6 δ ρασδά ἴῃ 5δουβοϊηρ. 

ΤΏ δα ΟἸδδηοῦ {πὲ Αστοδαΐδη, θείης ἴΠς εἰ δβὶ οὗ 
16 ρξηθγαὶβ, πδάς δῆθεν ὑπᾶῦ ὑπον ψόοῦ]Ἱαὰ αἷς 
ΒΟΟΠΘΥ ἴΠ8Δη ρσίὶνα ὉΡ {Π|6Ὶ} ἀωθ. Αμπᾶ Ρυόχϑμιβ ἴΠ6 
ΤὨΕΡδη 5814: “ΕῸΥ τὴν ρᾶτγῖ, ΡΙιδ]ηυ5, 1 ννοπάδΥ 
νεῖμεν ἴη6 Κίηρ 5 δϑείηρ ἔῸΣ ΟἿΥ δύῃ 5. ἡ [δε 
αϑϑυπηρίϊοι [ῃδὺ ἢδ 15 νἱοἴογουβ, ΟΥ̓ 5 ΡΪῪ ἃ5 μι ἔν5, 
ΟἿ ἴΠε6 ἀββδυτηρίίζοη ὑπᾶῦ νὰ ἃγὲ ἢϊβ. ἔγίεσπάβ. ἘῸΣ 1 
ἢδ6 85Κ8 ἴῸγ ὑῃδπὶ 88 νἱοΐου, ΨΥ πεϑα ἢδ 858 ἴον 
ἔπδιι, ἰπϑίεδα οὗ οομλίηρ δηα ἰακίηρ ὑπο 1} Βαΐὶ 
1 ες ἀδϑῖγεβ ἴο σοῦ ὑπδπὶ ΟΥ̓ ρενβυδλϑίοῃ, ἰοὺ Ὠΐτὰ δαὶ 
ἔογτ ἢ ν ηδὶ {πὸ 5ο]άἀΐθγβ ν}}} γεοείνε ἴῃ οᾶ86 ὕπ6 ὁ 
Πΐπὶ 1.18 ἕανουγ. [Ια Ὑ ΡΥ ἴο {π18 ΡΒ η8 58]ἃ : 
“«ΤὨςε Κίηρ Ὀε]ίενεβ ὑἐμαὺ ἢ ἰβ νἱοῖοῦ θθοδυβα 6 ἢ 88 
5]αἴῃ Ογγυβ. Εον Ψ1}ο ἰβ ὕπεσα πον ΨῈηΟ ἰ5 σοηϊοηά- 
ἵπρ' ἀραϊηδὺ Ὠΐτη ον ἢἷβ γεαϊγη ὃ Εὐγΐμου, ἢ6 ρα] αν ε8 
{πὶ γοὺ αἶδὸ αῦὲ ᾿ἷἰβ δοδυβε ἢς ἢδβ γοὺ ἰῃ ἴῃς 
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[ 2 “ ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς 
δυνάμενος ἀγαγεῖν, ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν 

“" ΄-΄“- ΄ 

δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι. μετὰ τοῦτον Θεόπομπος 
᾿Αθηναῖος εἶπεν: ὯὮ Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, 

“ Ἁ 
ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ 
ϑ 7 {τὰ ᾿ Φ Μ 9 Ἅ Ἁ »Ὁ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ 
ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν 

΄“ Ἁ Ν ’ 

σωμάτων στερηθῆναι. μὴ οὖν οἵον τὰ μόνα 
2 Ν ς «α 9 ς κα ΄ 3 Ν Ἁ 
ἀγαθὰ ἡμῖν ὄντα ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν 
τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχού- 

3 ’ Ἁ “ ς ζω 3 ’ Ν μεθα. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ 
εἶπεν: ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, 

Ἁ ’ὔ 9 3 ’ὔ ΝΜ ’ 9 ’ ἵἤὕ 

καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριστα" ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὦν, 
Ἧ ὔ Ἁ : ’ ἋἍ σὰ 

εἰ οἴει τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς 
βασιλέως δυνάμεως. ἄλλους δέ τινας ἔφασαν 

Ν λέγειν ὑπομαλακιζομένους ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ 

ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ 
βούλοιτο φίλος γενέσθαι" καὶ εἴτε ἄλλο τι θέλοι 
χρῆσθαι εἴτ᾽ ἐπ᾿ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκατα- 
στρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 
Ἔν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη 

ἀποκεκριμένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν" 
Οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει σὺ δ᾽ 

-“ 3 

ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὁ δ᾽ εἶπεν: ᾿Εγώ σε, ὦ 
“ , ΝΜ 

Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα, οἶἷμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι 

πάντες" σύ τε γὰρ “Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι 
“ ΙΑ ΨΣ 

ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγ- 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘΩ, 11.1.0 ττ--τὸ 

τ ἱ46α]ε οὗ 1ι15 σουηῦγγ, Ἔμο]οβεα ὈΥ τ ρᾶ5880]6 τῖνουβ, 
δηα θεδσδυβα ἢ6 οδῃ ὑτΐηρ ἀραϊηβῦ γοὰ ἃ τυ] τὰς οὗ 
τηδῃ 80 ρτεαὺ ὑμπαῖΐ γου οουἱά ποῦ Β[δῪ 1Π6ηὶ ἀνθ ἵἴ 
ἢς ψετα ἴο ρυὺ ἴπδηὶ ἴῃ γου ἢδπαᾶβ.᾽ ὙΤΠεδη ΤΠθο- 
Ῥοϊῆραβ, δὴ Αἰμδηΐδη, 5814 : “ΡΠ δ)πα5, αὖ {ἢ ]5 
τηοχηθηῦ, ἃ5 γοι 866 [Ὁ γουτγβαὶῖ, να ἤᾶνα πὸ οὔεὺ 
Ῥοββθϑϑίοῃ δᾶνε δ.ΙῺ5 δηα νδουγσ. Νον ἴἔ νεὰ Κεὲρ 
ΟἿἿ ΔΙΊΩ5, ΜῈ ᾿πηδρῖης ὑπΠᾶῦ ννγὰ δὴ κα 86 οὗὨ ΟἿΣ 
νδ]ουῦ αἷ5ο, "υῦ 1 ννγεὲ σῖνε ὑπ6ηὴὶ ἃρ, ὑμαῦ νὰ 58}4]]} 
ΠΠἸΚεννίβα θὲ ἀεργίνεα οὗ ουν ᾿ῖνεθ. ο ποῖ β'ρροβο, 
ὑπεγεΐογε, ὑμπαῦ νὲ 5114}} ρίνε ᾧἃρ ἴο γοι ἴΠδ ΟἿΪΥ 
Ροββθϑϑίοηβ ἰῃαῦὺ νὰ πᾶνε; γαΐμον, ἢ ἴΠ686 ψνε 
51.411 Ὧο αΐῦ]6 ἀραϊηῃβδὺ γοῖϊ ῸΓ γΟῸΥ ροββθββίοῃβ ἃ5 
ψν6}1. ΨΜΠδὴ πὸ μοαγα [Πῃ15, ΡΠ δ] ηι5 ἰδ ρα δηά. 
581α : ““ὙΨΏγ, γοι ἰΑ}κ πὸ ἃ ρἢ]ΟΒορ θυ, γουπηρ᾽ τη, 
Δα ψ δῇ γοιϊ 880 18 αυϊδα, ργθῦ ; ὈῈ 86, ἢοψ νου, 
{Ππᾶὖ γοῦ 81:6 ἃ ἔοοὶ ἰξ γοὰ ἱπηαρὶπα ὑπαΐ γΟῸ ν]ΟῸ 
οουϊα ρῥτονα βρϑυῖοῦ ἴο πε Κίηρ᾽ 5. ταϊρ] ιν. ΤΏοΓε 
ὑνΟΓΘ 8006 ΟΠ 6Γ5, 580 {Π6 βίοιῃ βοβθβ, ψῆο ψεδκεοηδα 
ἃ 0016, δηᾶ 5414 παῖ, Ἰυδῦ 45 {πεν Δα ρῥτονεα ἐπειι- 
56 ͵ν6β 1 ὉΠ] ἴο Ογγιιβ, 580 ὑΠ6 Ὺ πϊρῆῦ ῥγόνα να] 0] ε 
ἴο ὑῃε Κιῃηρ 4150 1 μὰ βῃουϊα νυ ϊϑῇ ἴο Ῥεοοσυὴς ἐἰεὶν 
ἔτϊεπᾶ ; ἢῈ τηἱρῃῦ ννδηῦ ἴο θιρίου ὑμ θη [ῸΓ νᾶγῖοιιβ 
Ῥυγροβθβ, ρευθᾶρβ ἴῸΓ ἃ οδιηραῖὶρηῃ ἃραϊηϑδὶ Ερσυρῦ, 
ψνὨ16}} ΠΥ 5ῃου]α μὲ ρ᾽αα ἴο ἀβ5ἰβῦ πὶ ἴῃ βυραυΐηρ. 

Αἱ τὉη15. ἴθ ΟἸδδγοῆυβ τοϊαγηθα, δηα δεκοὰα 
ψ Πεῖμεν ὑπεν δὰ γεῦ ρίνθῃ 85 δῆβνεῦ. Αμπὰ 
ῬΠ Δ] 5 Ὀγόκε ἴῃ πα αἰ : “Ἴμεβε ρϑορῖε, (Ἰε- 
ἈΓΟΉ5, 411 8ὰν αἰβεγεηῦ {Ππἰπρβ; αΐ 16}} ἃ8 ν ᾶῦ 
ΥΟΌΣ ΟὟ ΟΡΙ πΐοη 5. ΟἸε το ἢ 5 ΓΕρΡ] δα : “1 τηγβε]ξ, 
ῬΠ Δ] πβ, ψνὰ5 οἶδα ἴο 866 γου, ἅπα, 1 ργεϑυμηθ, 8}] 
[6 τεϑδῦ ψεσα, ἴοο ; ἴον γοιι ἃ16 ἃ ΟΥ̓δεκ δῃᾶ 50 8.6 
ψ6, ῃοβε. ΠΡ ΕΥ5. γοὰ οδη Οὔβογνε [ῸΓ γουγβαὶῖ. 
Νον βίποα νὰ 8Γ6 ἴῃ 500 ἢ ἃ βἰ δῦ], γγὰ δὶς γοὰ ἴο 
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μασι συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν περὶ ὦ ὧν 
λέγεις. σὺ οὖν πρὸς θεῶν -συμβούλευσον ἡμῖν 
ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ 
σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον λεγόμειον, ἷ 
ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως 
κελεύσων τοὺς “Ελληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι 
ξυμβουλενομένοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 
οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ ᾿Βλλάδι ἃ 
ἂν ξυμβουλεύσῃς. ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπή- 
γετο Βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως 
πρεσβεύοντα ξυμβουλεῦσαι μὴ “παραδοῦναι τὰ 
ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἱ “Ἕλληνες. 

Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ 
εἶπεν' ᾿Εγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία 
τις ὑμῖν ἐστε σωθῆναι. πολεμοῦντας βασιλεῖ, 
συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα" εἰ δέ τοι 
μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, 
ξυμβουλεύω. σῴξεσθαι ιὖμῳ ὅπῃ δυνατόν. Κλέ- 
ἄρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν: ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ 
σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε, ὅτι 
ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, 
πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ 
παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν 
πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ ἄλλῳ παραδόντες. 
ὁ δὲ Φαλῖνος εἶπε" Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν" 
ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκέλευσε βασιλεύς, ὅτι 
μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι 
δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ 
τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἶσιν ἢ ὡς 

1 λεγόμενον Μαν., ο44.: ἀναλεγόμενον Μ5ΚΝ.: ἀναγγελλό- 
μενον ἀθῃ). : 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒΘ, [[1.ἰ΄. τ6-21 

δανβα 5 85 ἴο νῃδὶ νὰ οὐρῃῦ ἴο 4Ὧο δρουΐ {Π6 
τηδίζον γοὺ τηδηξίοη. 1)0 γου, ἴπδη, πῃ ἴῃς βἰρὺ οὗ 
με ροάβ, σῖνε υβ5 ψνΒαΐενεν δάνίος γοὺ {έπ]ς 15. )εβῖ 
Δα τηοβὺ ὨΟΠΟΌΓΑΟΙΟ, δανῖοσα ννϊοἢ ψν}}}} Ὀυΐηρ γοὺ 
ΒοΠΟυΣ ἱἰπ ἔμζυτα {πη ἤθη Ὁ ἰβ τερογίεα ἴῃ {}}}5 
ΨΑΥ: “Οπος οἢ ἃ [{ἰπια Ῥῃδ]π5, ἤθη ἢῈ ψν88 βοηΐ 
Ὀγ πὸ Κίηρ ἴο οτάδν πε ασεεὶκβ ἴο βυγγθηαον ὑμῖν 
ΘΙΤΩ5, σάνε ὑἤθηλ, ἤδη ΤΠ6Ὺ βουρσῆϊ ἢΪβ σου 86], {11ε 
ξο] ον ίηρ δανίοα.ὐ Απᾶ γοὺ Κπον {παῦ δὴν δᾶάνίςς 
γοῦ ΤΩΔΥῪ σῖνε Ψ0|}] σαυίδί Υ ΡῈ γερογίθα ἱπῃ ατγαεεοα." 
Νον ΟἸδαγουβ ννᾶ8 τηδκίηρ ὑΠ18 οὐδ ΤΥ βϑυρρεβίϊοῃ 
ἴῃ ἴῃς πορα ὑπαῦ 6 νεῦν δὴ ΠΟ ψν»88 δοίϊϊηρ᾽ 85 
16 Κιηρ᾽ 5 διη)δββδάου τηϊρηῦ δανίβα ὑπθπὶ ποὺ ἴο 
σῖνα ᾧρ ὑπο ὶγ δύῖηβ, δηᾶ ὑμπαῦ {5 ἴῃς Οτθακβ ταϊρὶ 
θὲ τηδάς τηογε μορεΐα]. Βαΐ, σοῃΐγαυυ ἴο ἢΐβ δχ- 
ΡΘοϊαιϊίοα, ΡΠ] Ϊμ5 4150 τηδᾶθ ἃ οὐδ ἴσῃ, δα 
β8]α : ““ΕΟΓΊΩΥ ρδτΐ, 1 γοὰ πᾶνε 6 οἤϑηςσα ἰὴ ἴθῃ 
ὑπουδδηα οὗ βανϊῃρ γοῦΓΒαΪν 5 ΟΥ̓ ΟΑΥΥΎΪΠΡ ΟἹ ὙΨΑΥ 
δραϊηϑῦ [η6 Κίηρ, 1 δανίβε γοιι ποῖ ἴο σίνβ ὉΡ γΟυΣ 
ΔΥΤΩΒ ; θυΐῦ 1 γοὺ Πᾶνα πο ΠΟρ6 οὗ ἀε]ίνογαπος νυ }- 
ουὐ ἴπα Κἰπρ᾽βΒ οοηδεηῦ, 1 δάνίβα γοὺὰ ἴο 58ᾶνε γουτ- 
Β6Ινεβ 'ἴπ Ψψηαὺὶ ΨΥ γοὺ οδη. [ἢ τΤΟΡΙΥ ἴο {Π||8 
ΟἸδαυο 5 5αἱα : “ὦ 611, ὑπαῦ 8 ψῆῃδὺ γοι β58Υ; ὑυῖ 
85 ΟἿΪ ΔΗΒΥΨΟΙ ΟΔΥΓῪ ὈΔῸΚ {Π15 ψοτγὰ, ὑπαὺ ἴῃ οὐν νον 
1 νὰ αὶ ἴο "ε ἔτεπᾶς οἵ ἴπς Κίηρ, νὰ ββου]ὰ ΡὲἊ 
ΤΟΥ ν8] 8 0]6 ἔγίθ πᾶς 1 γα ΚαῈΡρ ΟἿΣ ἃτὴ5 ἴμδῃ ἴἢ 
να σίνε ὑΠδῖ ἊΡ ἴο βΒοπηθοηςα ε]56, δῃα ἢ να τῇ ἴο 
ρα νὰν ψ ἢ Ἠΐτ, γγα βου] ὰ ψγαρα νᾶῦ ἰγεϊζεν τ 
νὰ Κααρ ΟἿΓ 8.15 ἴδῃ ᾿ἴἔ νὰ σῖνα ἔἤδι ὑΡ ἴο βομπλθ- 
ΟΠ6 686. Αμπᾶ Πα] 5414 : “ Τῆδϊ δῆβνοι, ἤδη, 
ψῈ Ὑ}1}] σΑΥΎῪ ὕὑδοῖ ; ναῦ {πε Κίηῃρ Ρδά6 ἃ5 ἰ6}} γοὰ 
ὑπ|5 4150, ὑμαὺ 1 γοὺ τειμδὶῃ  ἤΘτα γοῦ ΓΘ, γοῦ να 
ἃ ἴτυςσο, 1 γοὺῦ δἄνδησε οὗ γεϊίγα, νγαῦ. [ηΐοστη 18, 
ὑπογθίοσα, οὐ ὑπιῖβ ροϊηῦ 88 ΨῈΕ]]: 5}4}1 γοὺ γϑιηϑδίῃ 
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πολέμου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελῶ. ι Κλέαρχος 
δ᾽ δ᾽ ἔλεξεν' ᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου 
ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ. Τί 
οὖν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο ὃ 
Κλέαρχος" Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαΐ, ἀπιοῦσι δὲ 
καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὁ δὲ πάλιν ἠρώτησε" 
Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ 
ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο: Σπονδαὶ μὲν μένουσιν, 
ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. ὅ τι δὲ ποιήσοι 
οὐ διεσήμηνε. 

11. Φαλῖνος μὲν δὴ ᾧχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 
οἱ δὲ παρὰ ᾿Αριαίου ἧκον Ἰροκλῆς καὶ Χειρί- 
σοφος' Μένων δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίφ' 
οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅ ὅτι πολλοὺς φαίη ὁ ὁ ᾿Αριαῖος εἶναι 
Πέρσας ὁ ἑαυτοῦ βελτίους, οὗς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι 
αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συνατπτ- 
ἱέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός. εἰ δὲ μή, 
αὔριον πρῷ ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν" 
᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν' ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ 
λέγετε" εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν 
οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ 
τούτοις εἶπε. 

Μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας 
στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. Ἐμοί, 
ὧ ἄνδρες, θυομένῳ ὦ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο 
τὰ ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο" ὡς γὰρ 
ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, ἐ ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως 
“ Τίγρης ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν 

1 ἐξα εχὲ Μ5Β., Μᾶδν.: ἀπαγγείλω αθμῃλ., ξο] ]ονηρ Βὶ8- 
ΒΟΏΟΡ. 

3 ἀπεκρίνατο [π6 Ἰηξοτῖον ΜΩ͂Ν, Μδν.: ἀπεκρίθη ὁ ὕῃο6 ὈδίξοΥ 
- ΜΝ, , ὅδϑῃ. 
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ΔΗ ἰ5 ἔδεγε ἃ ἴστῃςς, ΟΥ 858|4}} 1 τεροσῖ ἔγοτη γοῦ {{π2ίἰ 
ὕπο γα 15 αν ἣ ὀ ΟἸεδγοδυβ τερ]ςα : “ Βεροτῖ, [Πεῃ, 
οἱ {Π1|5 ροϊπὶ [πα ΟΌΥ νἱεὟν 15 ργθοΐίβε!ὶυΥ ἔπΠῸ βᾶπὴς 88 
ἀπε Κίηρ᾽ 5. “ΥΥΒΠδαῖ, ἔῃ 6π, 15 ὑμμδῇ ἢ" 5κα!ἃ ΡΠ]: Π 68. 
ΟἸεαγοδυβ τερ]]εα, “ΙΓ νὰ γεῃηδίπ, ἃ ἴσῃςς, 1“ νὰ 
ΤΟΌΓΕ οΥἩ δάνάαπες, νγασ. Απά δ ΐπιβ δϑἰςεα δρδίῃ, 
“8}4}} 1 τερογὲ ἵπιος οὐ ψῦῦ᾿᾿ Απάὰ ΟἸδδσγομαβ 
αρϑαὶπ τηδάς ἴΠε 88π|6 Τερ]Υ, ““Ττῦσε [ἢ νὰ τειηδίῃ, ἢ 
να τεϊγε οὐ δάναπος, νγαγ. ἈγΠκιαῖ ες πιεδηΐ ἴο 40, 
Βονόνου, ἢς ἀϊά ποῖ ἰηά΄ςοεδῖίο. 

1. 8ο Ῥῃδιίπυβ δηᾶὰ [ἷ8 σοϊηραπίοηβ ἀερατγίοά. 
Βυῖ ἴδ τρσββθηροῦβ ἔγοπ) Ασίδευβ δστίνεά--- γος αβ 
δὰ ΟΠ οἰ Γβορβ ΟΠΪΥ, ἔογ Μεποῦ κίαγεα ὑεμίπά 
τ Ατίδουβ ; {Π6Υ τεροτιοα ὑπαὶ Ατίδευβ βαϊὰ ἴθ γα 
ΨΕΙΟ ΤΏΔΗΥ ῬοΓβί8η8 οὗ Πίρμον σης ἔμδη Ὠ᾿πη86 1  δηά 
ΠΟΥ σου]ά ποῖ ἰοϊεγαῖα μἷ8 θεΐπρ Κίῃρ. “Βυῖ,᾽ ἐδα 
ΤῊ ΘΒΒΘΠΡΟΙΒ σοητπυφα, “1 γοῦ νυ ϑβῇ ἴο τηδῖα ἐπε 
ταϊυγ ἸΟΌΣΠΟΥ Ὑτ Ηἶπα, ἢς 45 γοὺ σομης δὲ οποσ, 
ἀυγίηρ [Πς πἰρμῖ; οἰδμογνγίβε, ἢ 84γ8 6 ψ1}} βεῖ ουἱ 
ἴο-τηοττουν τηογηΐηρ," Απα (ΟἸεαγοδυβ καἰα : “ ὟΥ6]], 
Ιεἴ 1 Ὀὲ [18 ΨΑΥ : 1 τὰ οοτηθ, Ἔνθ 88 γοῦ ργοροβα ; 
1 σὰ ἀο ποῖ, ἔΟἸ]ονν νυ μαΐενου οουγβε γοῦ τᾶν {πίη 
τηοϑὲ δανδηϊαρθουβ ἴο γουγβοῖνεβ." Βυΐῖ ψῇῃδὶ ᾿ς 
τησδηΐ ἴο ἀο, δε ἀϊά ποῖ [61] {6 τ, εἰ Ποὺ. 

Αἴον {μ|5, ἤθη ἴΠ6 δὰ νψγὰβ8 Δ γεδαυ βεϊϊίηρ, ἢ6 

ο411εἀ ἰορσεΐμεν ἴμ6 σεῃογα]β πα οἀρίδίηβ ἀπ βροκε 
848 [ὉΠ]ον8: “ΒΕ 1 βδογβοεα, σοηί]ειηθη, ἰδα 
ΟἸΏΘΩΒ αἰὰ ποῖ γταβϑ]ῦ ἔδνουγαῦ Υ ἔογυ ρῥτγοςοβεαϊπρ 
δραϊπεῖ ἴῃς Κίησ. Απαὰ ἢ ροοά γεβάβοη, Ὁ ρσονεβ, 
ΠΟΥ ψεγὲ ποῖ ἰδνοῦγαθϊε; ἔοὺσ, δα 1 πον δϑοογίδίῃ, 

μεΐψεδοη υ8 8π6α ἴῃς Κίπηρ' 18 ἴῃς Τίρτίβ, ἃ πανίραθ]ε 
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δυναίμεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι". πλοῖα δὲ ἡμεῖς 
οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε" 
ὰ ὰ 3 "ὃ 3 Ν » 3. δὲ ὰ τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ παρ 

τοὺς Κύρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. 
ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντας δειπνεῖν ὅ τι τίς 
ἔχει: ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἀνα- 

᾽ὔ θ ᾽ὔ θ 2 δὰ δὲ - ὃ [4 παύεσθαι, συσκενάζεσθε" ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, 
3 ’ » δ ς 4 ) δ Ν “ ’ 

ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια' ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ 
ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑποξύγια ἔχοντες 
πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτ᾽ 

ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον 
καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ 
δὲ ἐπείθοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτι 
μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι 
ἄπειροι ἦσαν. 

Ἐντεῦθεν ἐπεὶ σκότος ἐγένετο Μιλτοκύθης μὲν 
ὁ Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς 
τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακο- 
σίους ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ 

“"᾿ Ν φς Ὁ ΝᾺ ’ ς ᾽ 

τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ ὃ 

εἵποντο' καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθ- 
μὸν παρ᾽ ᾿Αριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ 
μέσας νύκτας: καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα 
ξυνῆλθον οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ελλήνων 

1. 86 1 6 ΜΝ. 18 88 [0] ὁνγ8 (866 ὑγδηῃβ᾽δίϊοι Ομ ΟΡ οβϑὶῦθ 
Ῥδᾳ6) : ἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ ᾿Εφέσου τῆς ᾿Ιωνίας μέχρι 
τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ 
τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακισχίλιοι 

, καὶ μύριοι' ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι 
ἑξήκοντα καὶ τριακόσιο. ΤὨΪϊΒ Ῥᾶββαμθ ἴβ τοραγάθα ὃν οαὰ, 
ὩΘΏΘΓΔΙΥ 88 δῃ ἰηὐογροϊδύϊοῃ. 
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χίνοεν, ἢ] ἢ Μὰ σου]Ἱα ποῖ οσἴο85 ν ϊῆουϊ Ὀοαῖ5---ηᾶ 
Ῥοδαῖς ψα αν ποθ. Οῃ ἴΐπξ οἵπον δηά, ἰδ ἰ5 ποῖ 
ῬΟοβ51016 ἔοῦ υ5 ὕο βίδα νῆα Μὰ 8.6, ἴὉΓ ψα οδπηοῖ 
σεῖ ρτγον βίοῃβ; Ὀυαῦ ἴδ οἴὔβδηὴβ ΨεῦῈ ΟΧΙΓΕΙΊΘΪῪ 
ξανουγαὉ]6 ἴοσ οὐγ σοΐὶπρ' ἴο )οΐη ἴῃς ἔτ μα58 οἵ Ογγυϑ. 
Ταΐ5, {Πθη, 18 νῃαὖῦ γουὺ ΔΓ ἴο ὅο: 9Ὸ ἅΨΑΥ 8ΔΠπα αἷμ 
οὐ ΨὨδίενευ γοὰ 86 νου }]}]ν να ; ΒΘ η ἴπ6 ΠΟΤΏ 
σῖνεβ ὑῃ6 βίρῃδὶ ἔοσῦ ροίηρ ἴο γεβῖ, ῥδοὶς ὑἃρ; ψ ἤδη 
πε βεοοῃά βίρῃδὶ 8 ρσίνεη, Ἰοδα γοῦν θασρᾶσε Ὁροὰ 
6 Ὀεαβῖβ οὗ θυγάξδῃ ; δηᾶ δἷ {πε τἰγαὰ σἰρη 4] ἔΌ]]ονν 
16 νδῃ, κεαρίηρ ὑπὸ βεαβῖβ οὗ υγάδῃ οὐ {πε 5᾽4ςε 
ποχῦ ἴο {πε τῖνοῦ δηᾶ ἴῃς Πορ] 65 ουΐδῖ4 6. ὕροῃ 
Βδατίηρ ἴΠ686 ψοσαβ ὕῃ6 σϑῆθγα]β δηα οἀρίδίηβ ννεηΐ 
ΔΥΤΑΥ Δα ργοςδεδα ἴο 40 85 ΟἸ βδαγοῆυβ δα αἰτγεοϊεά, 
Αμπά ῃὑπεποείου! ἢ ἢδ οοχμητηαπαᾶθα ἃπα ἴπεγ ορεγεϑά, 
ποῦ ὑμαῦ ἔπδν δα οἽμοβθη Ὠίτω, Ραΐ ἰγεοδιιδε ὑπ Ὺ ἂν 
ταῦ ἢδ οῃμθε ροββεββεὰ ἰἴῃῇβξ νίϑάοπλ ψῇΐϊοἢ ἃ 
σογητηδηαᾶδΥ 5ηου]α ἤᾶνο, ψἢ1}]6 {Π6 τοϑῦ ες ψ 1}- 
ουῦ ἐχρογίθησς. 

ΑΜἴογσαγάβ, ἤθη ἀδύκηθθα ΠδΔα σοτλς οὐ, ΜΙ|τῖο- 
ογύμεβ με ΤΗγδοίδη, ἢ τΠ6 Πογβθοιηθῃ ὑπᾶδοὺ ἢΪ5 
ΠΟΙ ΔΠη6(, ἔογῦν ἴῃ πυχρον, δηα δρουῦ ἴσας υπάγεοα 
ΤΗγδοίδῃ ἔοο -5ο] ἀἰθΥβ, ἀδβοτῖεα ἴο πὸ Κίηρ, Βιυΐ 
ΟἸεαγομυβ ρῥυΐ [ιἰπα56}} δὖ τῆς Πεδα οὗ [πε ταϑῦ οὗ ὑῃΠς 

ἔγσοορϑ, ἔο]]ονίηρ ουὖ ὑΠ6 ρίδῃ οὗὨ ἢἷ8 ργενίουβ ογάεβ, 
δηαὰ {ΠῚ } ἐο]]ονεα ; δηᾶ ἵπεΥ γοϑομεὰ ἰῃς ἢγϑι 
β'ορρίῃρ-ΡΙαςς,;2 δηᾶ {ποτὰ Ἰοϊπεα Ατίδθυβ ἀπα ἢϊς 
ΔΥΤΩΥ, αὖ ἀρουῦΐ τηϊαηὶρῦ. Τἤδη, 116 {πδῪ Πα]ϊεά 
πηἄεν ΔΙῺ5 ἰῃ ᾿ΐπε οὗ αι], ἴη6 σϑῆθυαὶβ πᾶ 

1. δ6 (β66 ορροϑβὶίβ ραρϑ): ΤῊδβ Ἰδοησύῃ οἵ ὕμθ ἸΟυΣ ΠΟΥ ὕΠΘΥ 
μδᾷ πιδάθ ἔγοιῃ Ερῆθβιϑ, ἴῃ Ιοπΐα, ὕο ὕ86 Ὀδύυ]6 6] τγᾶβ 
πἰμοῦν-ὕγθα βίαροβ, ἔνα πυπαάγοα δηά ὉΠΙγῦγ -ἢνθ ραΓΆΒΔΏρΒ, 
ΟΥ̓ βἰχύθϑοη ὑπουβδηά δηᾶ ξὺν βίδαϊα ; δα ὕπ6 αϊβύδῃμοθ ἔγομῃ 
{86 Ὀαυ 6 Ε6]ἃ ἰο ΒβΌν]οη νγὰβ 8816 ὕἴο θ6 ὕμιγθο μππαγοα δηὰ 
βιχὺν βὑδαϊδ. 3. 8661. 8. 
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παρ᾽ ᾿Αριαῖον' καὶ ὥμοσαν οἵ τε “Ἕλληνες καὶ ὁ 
᾿Αριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προ- 
δώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι: οἱ δὲ 

, 4 ς [ή 9 ’ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσθαι ἀδόλως. 
9 ταῦτα δὲ ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ κάπρον 

. , 2 εν ς ν ὦῷι , 
καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, οἱ μὲν “Ελληνες βάπτοντες 

10 ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ 
ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος" ἔΑγε δή, ὦ ᾿Αριαξε, 
ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ 
τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον 
Ν᾿ 4 ΝΜ Ὰ ΓΝ ᾿ Ἁ 3 ᾽ 
ἄπιμεν ἤνπερ ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι 

11 δοκεῖς ὁδὸν κρείττω. ὁ δὲ εἶπεν" Ἣν μὲν ἤλθομεν 
3 [οὶ ς δ “ 3 ’ ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα: 
ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. 
ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ 
δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμ- 
βάνειν' ἔνθα δέ τι ἣν, ἡμεῖς διαπορενόμενοι κατε- 
δαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθα;, 
μακροτέραν μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορή- 

19 σομεν. πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταθ- 
μοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖ- 
στον ἀποσπάσωμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος" 
ἣν γὰρ ἅπαξ δύο ἣ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, 

39 ᾿ ’ Α ς « δι 
οὐκετι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. 
ὀλίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπε- 
σθαι" πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως 
πορεύεσθαι: ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. 
ταύτην, ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

13 Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. πι|. 8-12 

οδρίδίηβ δα ἃ τηδεϊίηρ νν ἢ Ατίδθυβ ; δπᾶ {Π6 ἵνο 
Ραγίϊεβ--ἰῃς αταακ οἰἥοειβ, δπα Δυίδουβ ἰορεῦῃογ 
ψ} πε Ὠἰρῃδβῦ ἴῃ σϑηὶς οὗ ἢἷ5 0] ον υ8---τηδάς οαΐῇ 
ὑ1ᾶὺ ΤΠ6Υ ψνου]α ποῦ Ὀαΐγαυ δδοὴ οὔπον δῃὰ ὑΠᾶὺ ὑΠῸῪ 
νου α [06 411165, 116 ἴῃς ᾿αγρδγίϑηβ ἴοοϊκ δὴ δά- 
αἰ 0η84] ρ]εάρε ἴο Ἰεδα Π6 ψὰὺ νι Ποιὰ ὑγεδοῆοσυ. 
ΤΠ656 οδῦῃβ ὕπδυ βεα]εα Ὀγ βδουϊβοὶηρ ἃ Ρ0]], ἃ Ὀοϑζυ, 
ΔΩ ἃ Υπηλ ΟΥ̓ ἃ 58Π16]4, ἴῃ6 Οτεεῖκβ αἱρρίηῃρ ἃ 
ΒΥΟΤΩ͂ ἴῃ ἴδ Ὀ]οοα δηὰ 6 ὑδυραγίδηβ ἃ ἰδῆς. 
Αὔἴνεν ἴῃς ρ]εάρεβ μδᾶὰ εεὴ ρίνϑη, ΟἸβαγοὶὰβ βδἱα : 
““Απάὰ πον, Ανίαθυβ, βίποα γοὺ δῃηά νὰ ἃγὰ ἴο τα 
[Π6 581ὴ6 ἸΟΌΓΩΘΥ, ἴ6}}] ἃ8 νν»ῆδι νίανν γοὺ ἢο]α ἴῃ 
γΓαραγὰ ἴο {πε τουΐε---8}8}} ννγεὲ γοϊασῃ ὈΥ 116 βδγηθ 
ὙΔΥ νν6 σδηη6, ΟΥ̓ Ὧὁ γου {Πϊηκ γοὰ ἢᾶνα αἰβοονογεα 
ἃποῦΠε ΨΥ ἰμαὺ 5 Ὀεϊζεγ  ᾿ὀ Ατγίδθιιβ γερ] δα : 
“Ἰ νε 5ῃου]ά γεΐυση γ ὕΠ6 νγᾶγ ννὲ οῖηδ, να βΒῃου]ά 
Ρουβ αὐδευὶγ ἔγομλ βἰαγναϊίοη, ἔῸγ ννα πον να ΠΟ 
Ρτον ϑίοηβ ψηδίενεσ. ΕἿΣ ὄνεὲη οἢ ΟἿΥΓ ΨΑΥ ΕΙΓΠ6Υ 
ψ6 γγ γα οὗ 80]6 ἴο σοῦ δηυτίηρ ἔγοτα ἴΠ6 σου γΥ 
ἀυτπρ ὑΠ6 Ἰαδὺ βανθηΐθθῃ βἴδαρεβ; δπα ψ θγα μο γα 
γγ85 δηγι ίηρ, Μὰ σοημϑυμηθδα ἰδ δα γον ΟἹ ΟἿΥΪ ΤΑ ἢ 
-Τσουρῃ. Νόονν, δοοουαϊρὶγ, νὰ ἱπϊθπα ἴο ἴδε ἃ 
τοαῦῖα ὑμαὺ ἰβ Ἰοῆσεῦ, ἴο "ὲ βιτε, θιῦ οὔα ψἤθγα Ψὰ 
5.4}} ποῦ ᾿δοὶῖ ρῥγον βϑίοῃβι Απαᾶ νὰ πιυβῦ Δ Κα ΟἿΓ 
ἤγϑὶ του δ β ἃ5 Ἰοηρ᾽ ἃ8 6 οδῃ, ἰἴῃ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴο βαραγαῖβ 
ΟἸΒΟΪν 65 ἃ8 [ὩΣ ἃ5 ροβϑβϑίθ]6 ἔγοση [Π 6 Κίηρ᾽Β ΔΥΧΩΥ ; ἴῸΓ 
1 να οῇςε ρεῦ ἃ ὕψνο οὐ ἴῆγεα ἀδυϑβ᾽ ἸΟΌΣΠΘΥ ἀὐνἂν ἵΓΌΤΩ 
{πε Κίηρ, Βα ν1}} ποῦ ἴδῃ )6 80]6 ἴο ονεγίδαίκα υ88. ΕῸΥ 
6 νν1}} ποὺ ἄδγα ἴο ρυῦβιθ ὰ5 ψἹ ἢ ἃ 5128}} δύτηυ, δηὰ 
ΥΪ ἃ Ἰαῦρα ΔΓ ᾽θ Ψ|] ποῖ ἢπα ἰΐ ροββϑίθ]α ἴο 
ΤΩΔΡΟΝ ΤΑΡΙΑΪΥ ; δηᾶ ρεῦθαρβ, γι οσγαογα, ἢ6 ψ}}} 
]4οὶς ργον βίομβ. Τΐβ,᾽᾿ βαὰ ἢ6, “ ἰβ ἴῃς νίενν ψ ῃϊο ἢ 
Ι Βο]ά, ἴῸγ τὴῦ ρασγί." 

ΤῊΪδ Ρἷδπ οἵ οδιηρδῖρῃ τηθϑηῦ ποὐιϊηρ 6156 ὑΠ8 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Ὰ . με Ἃ 9» ἊὉ «ς Ἁ [4 4΄ ’ ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν’ ἡ δὲ τύχη ἐστρατή- 
γησε κάλλιον. ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο 
ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα Ψ ἐχ “) ς ΔΛΟΎΟμΜ, ῆ μ 
ς ’ ᾽ 3 ’ [ο ’ ’ ὃ 

ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας 
Ἁ [ο Ν 3 3 4 ΚΝ Ν 2 Ἁ , καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην 

» ’ « ἴω ς ’ [οἱ ς 

ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας: καὶ τῶν τε Ἔλ.- 
“ “Ὁδ .»ν 3 »“. ’ὔ 4 9 Ἁ λήνων οἵ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς. 

τάξεις ἔθεον, καὶ ᾿Αριᾶὰῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμά- 
ἕης πορευόμενος διότι ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρα- 

᾽ Ἁ " Ἁ 3 Ἂ 3 φ Ἁ 4 ’ ΦὌ 

κίζετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίξοντο ἧκον 
λέγοντες οἱ προπεμφθέντες σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς 
4 2 )- ς ’, , 94 Δ ΝΜ εἶεν, ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν 
πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" 
καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. , ι 

Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν' 
Ἁ ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ 

), », " » .Σ ν,,, 9 3 , Ὁ Ν ἀσίτους ὄντας" ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἦν' οὐ μέντοι οὐδὲ 
’ 7 3 

ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν, ἀλλ, 
εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δνυομένῳ εἰς τὰ : Ρ Ἵ μ ππ ἼΔΕ ΟΝ Ὁ -Εἰν κῶς 
ἐγγυτάτω κώμας τοὺς πρώτους ἔχων κατεσκήνω- 
σεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρα- 
τεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. οἱ 
μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύ- 
σαντο, οἱ δὲ ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες ὡς 
) » . - 7 Ἁ Ἁ 
ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν 
᾿ , ἊΝ ἢ , “ 4 
ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ τοὺς 
πολεμίους ἀκούειν: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν 
πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον 
δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο: οὔτε γὰρ ὑποζύγιον 
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ΑΝΑΒΑΒΙΘ, 1. πὰ. 132-|8 

εἰἴδοῦηρ δὴ 6βοδρϑ, δἰ πον ὈΥ βἴθα! ἢ οὐ Ὀγ βρεθά ; θυϊ 
ἔοσΐαμα ρ᾽απηεα θεϊϊεσ. ΕῸΣ ψΏδη αδΥ οδπης, ΓΠ6Υ 
βαῦ οαὖ οη δε τηϑγοῇ, Κεαρίηρ ὑΠῈ δὰ οἡ ὑπεὶν σῖρδῖ 
ἃ μα οδἰουϊαιϊηρ [δῦ αὖ βυηβεῖ ΠῸὺ ψου]ὰ ταϑοὴ 
ν]Π ρα 8 ἰῃ Βαρυ]ομἶᾶ---ηα πῃ ὑΠ 18 {ΠῈΥ σεῦ ποῖ 
αἰβαρροϊηῖεα. Βυὺν᾽ 116 1Ὁ νγὰ8 511}} δἔγεγῃοοῃ ἴπΠ 6 Ὺ 
ὉΒουρσλῦ ὑπΠαΐ {παν βὰνν Πογβειαθῃ οὗ {Π|6 ἜΠΘΥΩΥ ; δῃηᾶ 
5ΌΟΘὮ οὗ ἴῃς Οτϑεῖκβ 85 οῃδησθά ποῖ ἴο )6 ἰη ἴῃς ] 68 
Ῥτοςςδααδα ἴο τὰ ἴο {ΠπῸ ᾿ἰπ65, ν 116 Ατίδθυβ, ν 0 νγὰ5 
τηδκίηρσ ὕΠ6 ἸΟΟΓΠΕΘΥ ἰῇ ἃ ψᾶροῃ βδοδῦβα ἢ νγἃ8 
ννουπαδά, σοὺ ἄοννῃ δπα ρυΐ ὁπ ἢΐ8 ὑτεαβιρίαἴς, δηὰ 
ἢΐ5. αἰϊεπάδηϊβ Ὁ] οννεα ἢ 5 Ἔχάτρ]θ. Ὁ Ή1]6 {πα γ 
ὙΕΥῈ δτηΐϊηρ ὑπαδιώβεϊνοβ, ἤόνενοσ, ὑπὸ βοουΐβ ΒΟ 
ἢδα ΡΒεδὴ βεηῦ δῃθδα στεϊυγηθα ψἱῦἢ ἴἢς γτερογὶ ὑπαὶ 
ἰδ  νᾶβ ποὺ δούβειθῃ, θαῦϊ ῥ8οὶς δηΐπδὶβ σγαζίῃρ. 
Θύγα συ Θνεγυροαγ γε] σε ὑπαῦ ὑπΠ6 Κίῃηρ ννδ8 
δηοδιηρίης βοιηθνῃοσα ἰῃ τς πεῖρῃθουγηοοῦ---ἰη 
[λοῦ, Βλο Κα ννὰ8 566 ἴῃ ν᾽ ]ᾶρ68 ποῦ [ΔΓ ἄννδΥ. 

ΟἸδασγοῆ5, Ποννενοσ, νου ]Ἱα ποῖ δάνδησε ἀραϊπϑὺ {116 
ΘΏΘΙΩΥ, ἴῸΓ ἢς Κηον ὑπαὺ ἢϊ5 ἴγοορβ ΨΕ τα ποῦ ΟὨΪΥ 
ἐἰγεα οὐ, υυῖ ψιτῃουΐ [οοα, Ὧπαᾶ, ὑδϑὶάθϑ, ἰδ νγᾶϑ 
ΔΙγεδαγ Ἰαῖε ; 5111}, 6 σου] ποῖ στη 85αθ, εἰζμασ, 
ἴον ἢῈ νὰβ ἰδκίηρ γα ἴο δνοϊα [πε δρρδᾶῦδῃησα 
οὗ Πϊρῃῦ, θυΐ Ἰεδαϊηρ ὕΠ6 δύτωγυ βἰγαῖρηῃϊ δῆθδα ἢς 
Θησδιηροα νὰ ἴῃ6 νᾶῃ δ ϑιηβεῦ ἰῇ ἴπε πδδγοϑὺ 
ν] ]Π]αρα8, ἔγοσ ᾿ν ῖ ἢ ὑῃς6 Κἰηρ᾽ 5 ΔΥῚΥ Πα ρῥ]υπάογεά 
δνθ ὑῃδ6 νϑὺῪ ὑπο οὗ ἴῃ6 Ὠουβεβ5β. ΤλῈ νδῃ 
Ὡδνουζῃ6 1655 Ἔποδιηρθα δἴτεν ἃ [δϑϊοη, θυῦ ἴΠ 6 Ἰηθῃ 
ψ ηΠῸ ψεῖο ἔσθ ὑδοῖκ, σουλϊηρ ὉΡ ἴῃ πε αἀδῖῖ, 
μδά ἴο ᾿ΐνουδς ἐδοὴ ἃ5 θεϑὺ πεν οου]ά, δπα {παν 
Ιη866 ἃ ργδαῦ ὑριοδὺ ψ᾿τἢ ΟΔ] Πρ Οὴ6. δηοΐῃοσ, 50 
ἐμαῦ Π6 ΘΏΘΙΩΥ 450 ᾿δαγὰ ἴἴ ; [ῃ6 γϑϑυ]δ ννὰ5 ὑΠπὺ 
ἴπη6 πεοδεϑὺῦ οὗ ἴΠ6 δῆθιν δοίυδ!]ν ἴοοκ ἰο ἢϊριὺ 
ἔγογα ὑδμεὶν αυδγίειβ.0 ΤΠῖβ Ὀδοδὴθ οἰθᾶσ οἡ [ἴῃς 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς 
οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξεπλάγη δέ, ὡς ἔοικε, καὶ 
βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος. ἐδήλωσε 

19 δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. προϊούσης 
μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς “Ἕλλησι φόβος 
ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἣν οἷον εἰκὸς 

20 φόβου ἐ ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. Κλέαρχος δὲ Τολ- 
μίδην ἬἨλεϊον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ 
κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν 
κηρύξαντα ὅ ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν 
τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψε- 

21 ται μισθὸν τάλαντον. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, 
ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ 
οἱ ἄρχοντες σῶοι. ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ 
Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς 
Ἕλληνας ἡ ἧπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη. 

1Π|. Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη 
[ς] τῇ ἐφόδῳ, τῷδε δῆλον ἣ ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν 

ἡμέρᾳ πέμπων τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε 
δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ 

2 σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς τοὺς προφύλακας, 
ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἱ 
προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις 
ἐπισκοπῶν εἶπεν τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς 

3 κήρυκας περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ δὲ 
κατέστησε τὸ στράτευμα ὡς καλῶς ἔχειν ὁρᾶ- 
σθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνήν, ἐκτὸς τῶν ὅπλων 2 
δὲ μηδένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους, 

1. καλῶς ἔχειν Μ5Ν.: δι. Ὀγδοκθίβ, ον; Οοὐθῦ. 
ὃ ἐκτὸς τῶν ὅπλων αθι., [ο]]οσὶηρ Ηρ : ἐκ τῶν ὅπλων 16 

Ὀούζον ΜΑΝ.: τῶν ἀόπλων ὕπο ἰηΐογίοῦ ΜΑδ. 
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ΑΝΑΒΑΘΒΙΒ, Π10᾿. τ 8-ιπ. 3 

ἔο]ονίηρ ἄγ, ἴον ποὺ ἃ ῥὑδοὶς διῃΐγηα] ννᾶβ ΔΏΥ τ ΟΓῈ 
ἴο Ὀ6 Β66Π ΠΟΙ ΟΔΙῺΡ ΠΟΥ͂ ΒΠΊΟΚΕ ΔΎ ΠΘΥΘ ΠΘΆΥ. 
Ενεῃ ἴῃς Κίηρ, 80 Ὁ βϑβϑίηβ, ψ8ἃ8 [ευγ πε Ὀγ ὑπ6 
ΔΡΡτοδοὶ οὗ ὑπῸ αὐγ. Ηδ πτηδάς τῃϊ5 ενἰἀδηΐς Ὀγ 
ννηδὺ Πα αἱὰ ἴΠ6 πεχὶ ἄδλυ. Ηονενοῦ, 85 μα εἰσὶ 
νγεῦ ὁ ἃ ῥϑηΐς [6}1] ἄροι 6 αγεοκβ 4]50, δηά ὑπογα 
νγ85 ΠΟΙ ϑίοη Δηα αἰπ οὗ ἴπΠ6 βου ὑπαὶ τᾶν ὕὲ ἐχ- 
Ρεεϊεα ψ ἤθη ρῥδηΐς ἢδ85 861Ζ6α δὴ δύηγ. (Ἰ]δθδγοῆιβ, 
Βοννον, αἀἰγοοϊοα Το]ά65 ὑμ6 ΕἸδαη, ν ἢο οΠδησεα 
ἴο Ρὲ νἱ} ΐτα 85 θυ] δηα νγὰβ8 ἴῃ ᾿)εϑὺ μογδ]α οὗ 
Ἠΐδ5 ὕϊπηδ, ἴο τρᾶῖκα {18 ῥγοοϊαιηδίίἝζοη, δήγοσ ἢ6 ἢδά 
οὐάἄεγεα βἴεποε : “ΤῈ Το Δ η 65 σίνε Ρυ}}}]ς 
ποῖος ὑμαῦ ὑΟΘν οΥ ἰῃἔουτηβ οα ἢΠ6 τδῃ ψο ]Ἰεὐ {6 
8.55 ἰΙοοβα δηοηρ ἴΠ 6 ΔΓΠ15 5}4}] γεοεῖνα 8 τεναγα οὗ ἃ 

᾿ τα] οὗ 5ιϊνον. Ὁ ὙΒ δα ὑΠ|8 ργοοϊαμηδϊίοη μδα δ θὴ 
τηδᾶθ, ἴῃ6 5016 ]16 5 γα] Ζοαὰ ὑμαὺ {ποὶνρ ἔδθαγβ γε τα 
του ]6 58 δηα ὑμεὶν σοιηηδηθιβ βαΐθ. Αμαᾶ δἱ 
ἄδν ΟἸδαυο 5 ογάεγεα ὑῃ6 ατὐεεκβ ἴο σοῦ ὑῃ 66. 
ΔΥΤῺ5 ἴπ Ἰΐπηα οὗ Ὀαϊι]6 7ιδὺ 88 ὑπῈὺ ψετα θη ἴπα 
αι] ἴοοῖκ ρ]δοβδ. 

ΠῚ. Τα ἔδοῦ νψῃϊοἢ [1 1υ8ὺ 5ἰαϊεα, ὑπὰῦ ἴῃς Κίηρ 
ννῶ58 εν πε Ὀγ ἴΠ6 Δρργόδοὴ οὗ πε Ογθακβ, ννδ8 
τηϑας οἾδαν ὈΥ ἴΠ6 ΓΟ] σ᾽ οἰγουχηβίδησα : δ Βουρἢ 
Ὅἢ {πε ἀδγ ᾿»εΐογε ἢς ᾿ιδά βεηῦ δῃηᾶ οταεγεα ἴΠμθηλ ἴο 
σῖνθ ἃρ ὑπεῖγ ἅσγῖωβ, ἢ6 πονν, δ δ ηγῖβα, βοηῦ Πογδ] 5 
ἴο ποροϊίδἴα ἃ ἴσας. θη {πδ656 ἢθυα] 8 τεδοῃ θα 
[Πς ουἱροβῖβ, [μα Ὺ δβκϑα ἔου ἴπε σοιηγηδηάθυθ. ἀπά 
γν δ ῃ ἰῃ6 ουἱροβὺβ τερογίεα, ΟἸδαγομυβ, Ψ]ὸ ομδπορα 
αἱ ἴῃς μια ἴο Ὀ6 ἱῃβρεθοϊἑηρ ὑπ6 τϑηκβ, ἰο]α {ῃ6 
ομϊροκῖβ ἴο ἀΐγεοῖ ὑῃς6 Ππογα] 8 ἴο νναὶῦ 1}} ἢ6 βῃου]α 
με αὖ Ἰείϑυτε. Τῆδπ δέου 6 δα δγγδηρ θα {6 δύ 
50 ἐμαὶ ἰδ 5ῃου]ά ργεβεηῖϊ ἃ ἔπε δρρεᾶγδῃοθ ἔτγομι 
ΘΥΘΙῪ 546 ἃ5 ἃ οοῃπηραοῖ ρῃδίδηχ, ν᾿ πὸ οἠς ἴο "6 
566} ουδίας με Ἰη65 οὗ πε Πορ] 168, ἢ6 βιυματηοησα 
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» Ν , ᾽ ΄ Μ καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων 
καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς 
ἄλλοις στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἦν 

Ν ω 3 ’ 2 ’ ’ , φ 3 

πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. οἱ ὃ 

ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκοιεν ἄνδρες οἵτινες. 
ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς “Ελλη- 
σιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν Ἑ )λλήνων 
βασιλεῖ. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο' ᾿Απαγγέλλετε τοίνυν 

3 “ τς ’ « Ὁ ΝΜ 3 αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον: ἄριστον γὰρ οὐκ 
Ψ“᾿ 5Ὸ) ἐ ’ὔ Ἁ “ ; δ“ 

ἔστιν οὐδ᾽ ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς 
Φ Ἁ ’ὔἢ Μ [οἱ 3 ’ 

Ελλησι μὴ πορίσας ἄριστον. ταῦτα ἀκούσαντες 

οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ταχύ' ᾧ καὶ 

δῆλον ἦν ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἦν ἢ ἄλλος τις 
ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν' ἔλεγον δὲ ὅτι 
εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡἦγε- 
μόνας ἔχοντες οἱ αὐτούς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, 
ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δὲ ἠρώτα 
εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο τοῖς ἰοῦσε καὶ 
3 οὶ Ἁ Α “" Ν Μ Ἶ ὃ ’᾽ ς 
ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονὸαιί. οἱ 

δέ, Απασιν, ἔξφξασαν, μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ 
ὑμῶν διαγγελθῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστη- 
σάμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο: καὶ 
40᾽7}) Ἁ Ν φ᾿ Ἁ » 3. ςε ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι ταχὺ καὶ καθ᾽ ἡσυ- 
χίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. ὁ δὲ 
Κλέαρχος εἶπε: Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα" οὐ μέντοι 
ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν 
3 ͵ὔ  κνὶ 2 ςΦ κο Ν 
ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν τὰς σπον- 
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16 τ ΘΘΘΏΡΟΙΒ; 8Π6 ἢδ Ὠἰγηβο] ἢ οδῖὴθ ἔογυνασά υἱτῇ 
186 θεβὺ διιηθα δηᾶ βμεϑὶ Ἰοοκίῃρσ οὗ ἷ5 οὖν ὑγοορβ 
δηα ἰο]α ἴπ6 οἴου σϑῃθγα]β ἴο ὅἋο ᾿κΚενβε. Οηοςα 
ἴασς ἴο ἔδεε ν ἢ ὑἢ6 ΤΙ ββθηροῦβ, ἢς ἱπαυϊγεα ν δῖ 
ΠΟΥ νδηϊεά. ΤΏΘΥ ταρ]]εα πᾶὶ ὑπο γ Πδα οοτης 
ἴο πεαροὐϊϊαῦα [ὉΓ ἃ ἔτιιοθ, δηαἃ ψεσα δἰρονεγθα ἴο 
γταρογὺ με Κίῃρ᾽β ριΌροβδαὶβ ἴο ὑμε Οὐθθκβ δπὰ {ῃε 
Οτεοκβ᾽ ργόροϑαὶθ ἴο ὑπ6Ὲ Κίησ. Αμαᾶ ΟἸδδιο 8 
ΔΏΒΕΓα : “ Βερογῦ ἴο πΐπι, ἴδῃ, ἐπᾶῦ γνὰ τηυϑὺ ἤᾶνα 
αὶ Ὀδῖι]ε ἢγοὶ ; ἴογῦ ψὰ ἴᾶνα δὰ πὸ Ὀγοακίαβδι, δπᾶ 
{Π6Γ6 8 Ω0 τηδῃ αἰΐνε γῇ. νν}}}} ἄάγα ἴο [4}κ ἴο ατεοῖκκβ 
δουΐϊ ἃ ἴτιςα ὨΏ]658 ἢ6 Ῥγονί 65 [δι νυ ἃ Ὀγαδὶ- 
ἔαϑι. ὕγροῃ μιεαγίησ ἴμεβϑε νογᾶβ {Π|6 - τ ββ ΡῈ Υ5 
τος ἄνδὺ, υῦ νγεῦα βρεεαιϊ Ὀδοκ αρδίῃ, ψῃϊο ἢ 
γχαδάδ ἢ ον δηὺ ὑπαὶ {πΠ6 Κίηρ, ΟΥ δογζθθοῃδ οἶδα ψῇο 
δὰ ὕεεπ ομαγρεα νυ οαΥγγγίηρ οα ἴπεβε περοίϊδ- 
το 8, νγἃ8 ΒΟ ΟΕ ΓΘ ΠΘΔΡ. ΤΠΘΥῪ βἰδίεα [Πᾶὶ ψνῇῃδὶ 
{Π6 Οτθοκβ 5814 βθθιμθα ἴο {πε Κίηρ γεάβοηδθ]ο, δᾶ 
πῇ πον δα πον Ὀτουρηῦ συΐάεβ νἱῦ θὰ ψ ἢῸ 
ψουϊὰ ᾿Ἰοδα τῃ6 Οτεοῖκβ, ἴῃ οᾶ86 ἃ ἴγασα 5ῃου]α 6 
σομοϊυάεα, ἴο ἃ ρἷδοα ψἤογα ἔπε οουϊὰ ρσεῖ ρῥτο- 
νἰβίομβ. ΤὨδγεῦροη ΟἸδδγοβ δεκοὰ ψῃεῖθοῦ Πα 
νν5 τηδικίηρ ἃ ἴγυσα ΘΓ Ὺ νυ ὑΠπ6 θη ψγῆ0 γε 
σοτηΐπρ' 8Δπα σοϊηρ, ΟΥἩΨ ΒΕῦΠ6Υ ἴΠ6 ἔγαοα ψγου]ᾶὰ ἱπα 
[6 οὔμεῦβ 4150. “ Ενευὺ τδὴ οὗ ὑμϑυη,᾿ ὑΠ6γ τερ] θά, 
““ 51] γουγ τη ββᾶρα 15 οαΥτα ἴο ἴῃς Κίηρ. ὙΠ δα 
Π6Υ δὰ 8414 [ἢϊ5, ΟἸεαγοῆυβ πδα ἵὕῇδθι γεϊγα δηα 
ἴοοῖκ σου 586] δρουῦ {Π6 τιδύζε ; δπα ἰὺ ψὰβ ἐπουρῃὺ 
μαϑὺ ἴο σοομοϊμάθ ὑπ6 ἴγυσς βΘρθεα νυ, 80 ὑπαὺ {Π6 } 
σουἹἱά ρὸ δῃηά ρεῖ {πε6 ρῥγονίβίοῃβ ψιϊμουῦ Ρεὶπρ' 
τηο]οβϑῖθα. Αμα ΟἸδδγοἢιβ 5814 : “1, ἴοο, ἀρτεε ντ ἢ 
{πὶ νίαν ; πενουῦμοῖεββ, 1 5}8}} ποὺ 80 τϑρογῖ αὐ 
οὔσα, Ὀυὶ 1 5114}1 ἀδ]αν ὑπ|}} {ῃ6 τοθββθηροβ ρεῖ 
ἔδαυ Ὁ} οὗ οὔὖν ἀδοϊάΐϊηρ ποὺ ἴο σοπο]υάς με ἴσαυςσα; 
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δὰς ποιήσασθαι' οἷμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς 
ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέσε- 
σθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτι 
σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε πρὸς 
τἀπιτήδεια. 

Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορεύετο, 
τὰς μὲν σπονδὰς ποιησάμενος, τὸ δὲ στράτευμα. 
ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς ὠπισθοφυλάκει. καὶ 
3 ’ ’ 3. ἡ ἫΝ 4 ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλή- 
ρέσιν, ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν" 
3 2 3 ἴον ’ 2 [οὶ ’ ἃ 
ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων οἱ 

ἡσανὶ ἐκπεπτωκότες, τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. καὶ 
3 Δ) ’ ᾿ “Ὁ ς 3 ’ ἐνταῦθα ἦν Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, 
ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ 
δεξιᾷ βακτηρίαν' καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν 

Ν “ ᾿ ,ὕ , ἢ , 
πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος 

τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσε- 
λάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων' ὥστε πᾶσιν 
αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. καὶ ἐτάχθη- 
σαν πρὸς αὐτὸ οἱ εἰς τριάκοντα ἔτη «γεγονότες. 
ἐπεὶ δὲ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, προσε- 
λάμβανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. πολὺ δὲ μᾶλλον 
ὁ Κλέαρχος ἔσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω 
πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" οὐ γὰρ ἦν ὥρα 
οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν" ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ προ- 
φαίνοιτο τοῖς “Ελλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, 
τούτου ἕνεκα βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδῖον 
τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

1 ἦσαν ΜΙΟΝ.: ηὐρίσκοντο ΟΘγη. 
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ἴο 6 βιυγα, δε δα, “1 βρροβε ἰδμαῦ οὐὗὐῦ οΥ̓ἢ 
50 1 616 γ5 γν1}} αἷςοὸ δ] {Π6 βαπλς ἴδαγ.᾿᾿ ὙΥΏΘΩ,, δοοογά- 
ἱπΡῚΥ, ἰῦ βεοηδα ἐμαὶ ὑμ6 ῥυορεῦ {ἰπη6 δα οοτηθ, 6 
τεαρογίεα {πᾶῦ ἢδ δοοορίθα τ{ῃς6 ἴτυςα, πὰ ἀϊγεοϊθα 
ὑποῖὰ ἴο Ἰεδα δε νγᾶὺ ἱτητηδαίαΐεὶν ἴο ἢΠ6 ῥγον 5: 008. 
ΤΕΥ ρτοοθεαβα, ἔμεη, ἴο ᾿οδὰ ῃ6 ψᾶγ, "υΐ 

ΟἸαγοῆυβ, Δ πουρσὴ Πα δα τηδά4ς {πὸ ἴτχαςς, Καρὺ ἢΪ8 
ΔΥΤΩΥ͂ ἰῃ ]ΐμ6 οὗ αι] οα ὑΠ6 τλᾶσα, δηα σοχητηδπαθα 
ὅπ τοαγρυδτα πἰηη56] 1. Απα ἴπ6Υ Καρῦ σοπηηρ ΡΟᾺ 
ΥΘΏΘἢ 65 δΔηα σ8η4]5, [Ὁ}] οὗὁὨἨ νναΐογ, νι οἢ σοι]ά ποῖ "ς6 
οΓΟΒΘΘα νἱῦπουῦ Ὀγᾶρεθ. ΤΏΘΥ τηδας Ὀτάραβ οὗ ἃ 
κιπάᾶ, μονανου, ουὖ οὗἨ {π6 ραΐϊὰ ἴγεθβ ψῃϊο ἢδα 
ΓᾺ]]16 δπᾶ οὐμεῖβ ψῃΐοῃ ὑπθεγ οαὐὖ ἀον ὑδμει- 
βαεῖνγεβι Αμᾶ ἤδῦα οπα οουἹᾶὰ ν6}}] οὔβεῦνεα ἢον 
ΟἸΘαΥ 5 σοτητηδηαδᾶ ; ἢ6 δὰ ἢΐ5 5ρεᾶγ ἰπ ἢΪ5 Ἰεἷ 
Πδῃά δπᾶ 1ῃ ἢΐβ στὶρῃῦ ἃ δίϊοκ, ἀπ ψῃεπανοῦ ἢ6 
ὑπουρηῦ ὑπαῦ δῆγομα οὗ ἴῃ6 τηϑι) δϑβδίρῃᾳβα ἴο {15 
ἴδ 8κ ννβ βῃϊγκίηρ, ἢ ψου]ᾶ ρμίοῖς ουὐ πε τἱρῦ πδῃ 
Δα ἀ64] Ὠΐτη 4 ον, ψ ἢ] δὖ {ΠπῸ6 ϑϑῖὴθ {ϊπὶῈ ἢδ 
νου ]ὰ ρσεὺ ἱπῖο [Π6 τηνα δῃα Ἰεπᾶ ἃ παπᾶ ἰτηβεϊῇ; 
16. Ταβ}] ννὰβ ὑῃδς δνεοῦυοηθ νγὰβ Ἀϑῃδιηθα ποῖ ἴο 
τηδῖοἢ Ὠΐτη ἱπ ΘΠΕΙΡΥ. Τῃδ τθη ἀεοίαι]εα ἴο {δε 
ψοΥΚ ψαα 8ἃ}1 ἴποθ6 ὑρ ἴο [Ὠϊγῦγν γεϑαῦβ οὗ ἂρϑ, Ὀυΐ 
{Π6 Ο]Ϊἄδν τβθῃ 50 ἴοοϊκ μο]ά ψνῇεῃ ὑπαῪ βὰν ΟἹ γο Π5 
ἴῃ ΒῈ0ἢ δπογροιϊίς μαβδῖθ. Νον ΟἸδδύοῆυβ ννγὰ8 ἰῃ ἃ 
ἔαν ργϑαῖθσ. ὨΌΣΤΥ ὑεοδῦβα ἴθ ϑβυβρεοϊεα ὑπαὺ ὑμα 
ὑγθηοῆο5 εῦα ποὺ αἰννᾶυβ [Ὁ]} οὗ νγαῖϑὺ ἴῃ {ὑΠ15 ΨΑΥ, 
ἔογῦ 1 ννὰβθ ποῦ ἃ ὈΙΌΡΕΥ ὑἰπιθ ἴο 06 ᾿ἰγγϊραϊπηρ ὑΠ6 
ΡΪ δίῃ ; ἷἰς βαβρίοίοη ννᾶ5, ὑπθ6π, ὑμᾶῦ ὑπΠ6 Κίηρ Πιδὰ 
Ἰεῖ ἴπ6ὸ ναῖον ἱπΐο ῃ6 ρ]αΐῃ π8ὺ πῃ οΥγδν ὑπαὺ ὑῃ6 
Οτθοκο τπὶρηῦ ἤᾶνα θεΐογε ὑπαὶ αγα8 δ ἴΠ6 νϑῦῪ 
βίαγί τΔὴΥ [πίη ἴο τᾶ κα ἔἤθιη [ΘΑΥΓᾺ] ἀουὺ ὑπεὶν 
ἸΟΌΓΠΟΘΥ. 
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Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέ- 
δειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. 
ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων καὶ ὄξος 
ε Ἁ 3 Ν ἴον ϑ. » 3 )Ὶ » ς ᾽ὔ ἐψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι 

“Ὁ 4 [4 Ν 3 - Ὕ ΝΜ τῶν φοινίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς “Ελλησιν ἔστιν 
ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις 
ἀποκείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τοῦ 
κάλλους καὶ μεγέθους, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν 
διέφερεν: τὰς δέ τινας ξηραίνοντες τραγήματα 
ἀπετίθεσαν. καὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μέν, 
κεφαλαλγὲς δέ. ἐνταῦθα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ 
φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ. στρατιῶται, καὶ οἱ 
πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα 
τῆς ἡδονῆς. ἦν δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. 
ὁ δὲ. φοῖνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος ὅλος 
ηὐαίεντο. 

Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς: καὶ παρὰ 
μεγάλον βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς 
βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι 
τρεῖς" δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήν- 

9 “ ς “ ς 7 , Ν 
τησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ἑλλήνων στρατηγοί, ἔλέγε 

[οὶ ’ 5». ς “ ’ὔ 3 ’ 

πρῶτος Τισσαφέρνης δι᾿ ἑρμηνέως τοιάδε. ᾿Ἐχγώ, 
φῳφι ν Ὑ“ ,ὔ ν2,.»ϑ »ϑ»κἋ »Ε 4 Α 
ὦ ἄνδρες “Ελληνες, γείτων οἰκῶ τῇ Ελλάδι, καὶ 
3 Ν ς᾽ κ.« 4 2 ὰ ν 3 ’ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ καὶ ἀμήχανα πε- 
πτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην 
παρὰ βασιλέως αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι 
ὑμᾶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρί- 
στως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς 

᾽ « ’ [οὶ ᾿Ὶ 3 ᾽ 

πάσης Ἑλλάδος. ταῦτα δὲ γνοὺς ἡτούμην 
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ΑΝΑΒΑΒΙΘ, 11. πὶ. 142-90 

ΤῊΘ τρᾶυοῃ δὖ Ἰεηρῇῃ Ῥγουρσῃῦ ἐπμοῖὰ ἴο νἱ]αραβ 
ψ ετα ἴῃ6 συΐϊάεα αἰγεοϊεα ἴμοὰ ἴο ρσεὺ ρῥγον βίοῃ5. 
Ιὴ ἴΠ686 ν᾿ ]Πᾶρὲβ ννὰ8 ρσγαΐῃ ἴῃ ἀραπάδησοα δηα ρ8] πὶ 
γνἱη6 δπα ἃ 5οὺγ ΥΩ τηδάς ἔγοτη πε βαῦὴθ Ὀγ ο]Π]πρ.. 
Α58 ἔου με ἀαῖεβ ὑμαιλβοῖνεβ οὗ ἴῃς ρδΐμῃ, [6 5βοχΐ 
ὑΠᾶῦ οὔθ οδῃ 8566 ἷἰπ Οἴδεος γαῖα βαῦ δραγΐ ἴον {με 
βαυνδηΐβ, ψν ἢ] 6 ὑμοβα ἰδία ἀνα ἴον ὑΠ6 τηᾶβίθυβ ὑνεΓα 
56] θοϊεα ὁπ 65, Γαιραῦῖα }] 6 ἔον {πεῖν θαδαΐγ μα 51Ζ6 
Δα Ὑἱῦ ἢ ἃ οΟ]ουῦ δἰτορεῖῃον γθβειη Πρ ὑμαὺ οὗ 
ΔΙΩΌΘΥ ; οἴμουβ, ἀραῖη, ὑπ Ὺ ψου]α ἀγγ δηα βἴοσε δ ΑΥ 
ἴου ϑυνδοϊμηθαϊβυ Τμοβα τηδᾶθ ἃ ρεδβϑδῃῦ τοῦβαὶ 
8]50 δὖ ἃ ϑυιηροβίιια, θα ψψεγα δρὺ ἴο οαυ8ε [6δά- 
8Δ6ῆ6. Ηδστζτε αἶβδο με 5ο]α1θὺβ δ ἴον ἴῃς ἤγϑυ ὑπ 6 
186. σόν οὗ ὑπ6 ρᾶϑίτη, δπὰ τποϑὺ οὗ θὰ ψεγα 
ΒΌΓΡΥΪΒοα ποὺ δοπε δ ἰΐβ8 ἄρρεδγδαποε, Ὀυὺ δ [ἴῃς 
ῬΘΟυ ΑΓ παΐαγα οὗ 1185 ἥανουτ. ΤῊϊ5, ἴοο, ἰιονγανου, 
νγὰ8 Ἔχ  α ΠρῚν ἂρῦ ἴο οαι8ε6 μεδάδομῃθ. Απαᾶ ν ἤθη 
ἴΠ6 ογονλ νν85 γειηον α ἔοι ἃ ρϑΐτω, ὑμ6 γνο0]6 ἴγδα 
ψουὰ ψ 6 Υ. 

πῃ {Ππ686 ν]αρὲβ ὕΠ6Υ τοδί ηθα ἴγεα ἀΔΥ8; δηὰ 
Π6γὰ οᾶπλα ἴο {πθ, ἃ8 ΠΊΘββθη σοῦ ἔγούῃ ἴμ6 Οτϑαῖ 
Κιηῃρ, ΤΊββαρ μου 8 δηά ἴῃς ὑγούπευ οὗ {Π6 Κίπρ᾽β 
ννἱε δηᾶ ἴηγεε οἴμεν Ῥεγβίδηβ ; 8Π6 ΤΩΔΗΥ͂ 518 ν 685 
[Ὁ] α ἰη ὑπεὶν ὑταΐη. θη τῆς Οτεαῖκ ραηθγα]8 
τοῦ ὑῆθπι, ΤΊθαρἤθγηθβ, ὑπτουσῇ δὴ ἱπίογργαεΐεσ, 
Ὀερδη με βρεακίηρ ψἹὉἢ} {Π6 ΤΟ] ον προ ψογα8 : “ Μϑὴ 
οὗ ατεεοα, ἰῃ τὴν οὐ ὨοηῈ 1 δηλ ἃ πείρῃρουν οὗ 
γουγβθ, δῃὰ ψῇθη 1 βὰν γοὺ ρῥὶυαηρσοα ἰηΐο ΤΔΗΥ 
αΙΒΠ ο] 1165, 1 Τπουρῦ ἰὉ ψου]α θὲ ἃ ρίεος οὗ ρσοοά 
ἔογΐυπε {61 οου]ὰ ἴῃ ΔῺΥ ΑΥ̓͂ σαῖη ρδυτηΐϊβϑίοη ἔγο 
16 Κίηρ ἴο ἴαϊκα γοι Ὀδοῖκ βδΐε ἰο ὅτεεοθ. Εὸν 1 
ΆΠΟΥ [1 5ῃου]ὰ ποῖ ρσὸ ψἱπουῦ ὑΠπδήϊκ5, θοῦ ἢ ἔτοσα γοῦ 
δηᾶ ἔγοπι 411] ἄσθθοθ. Αἴον γεδοῃίηρ [15 σοπο] δίῃ 
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’ ’ὔ 3. αἴ Ψ ’ Ν ’ 

βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρί- 

ἕοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος 
ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ 
3 ’ " μ “ Ἁ λ “ ἀφικόμην, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς “Ἑλληνας 
τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ 
συνέμειξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ 
3 Ἁ 3 ’ 2 Ἁ [οὶ 3 2 Α ἔνθα βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε καὶ 
τοὺς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξε σὺν τοῖσδε τοῖς 
παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. 
καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσεσθαι: 
,. , ᾿:- νόΈο» ’ ’ Ψ 
ἐρέσθαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευεν ἐλθόντα τίνος ἕνεκεν 
ἐστρατεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω ὑμῖν 
μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον 
ἡ ἐάν τι δύνωμαε ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπρά- 
ξασθαι. 

Πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ “λληνες ἐβου- 
, ’ 

λεύοντο' καὶ ἀπεκρίναντο, Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν. 
Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες 
οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς 

, “" “΄ ς Ἁ φ προφάσεις Κῦρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα, 
“ .- κα ἣ ΄ 7 νι, δ)Ὺὺκ, 5) , 
ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε 
ἀγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ 
ὄντα, ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους 

προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέ- 
χοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος 

7 Ν “539 ’ Ὃ 3 -Ὁ 

τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς 

οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθα ἂν τὴν βασιλέως 
χώραν κακῶς ποιεῖν οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἂν 
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Ι ργεβεηϊθα τὴ τεαυδβῖ ἴο πε Κίηρ, βαγίῃρ ἴο ἢΐτη 
ἰΠαὺ ἰ νουἹὰ μὲ ἔδὶν ἔου ἢΐπὶ ἴο ἀο τὴδ ἃ ἔδνουγ, 
θδοδυβα 1 ννὰ8 ἴπς ἢἤγβι ἴο γερογῖ ἴο τὰ ὑπαὶ Ογγις 
γν 85 Τ]ΔΙΟΠΙπρ ἀραϊηδῦ Ὠΐην, θδσδιβα ]οηρ᾽ Ὁ ΠΥ 
ταροχΐ 1 Ὀτουρ(ῖ Ὠίτη δα α]50, Δπα ὑυδοδυβα 1 ννδ8 {116 
ΟὨΪΥ͂ τδῃ διηοηνρ ὑΠποδῈ ροβίθα ορροβῖϊε ἐπε ατεεῖκκβ 
ννΠο αἀἸὰ ποῦ ἴαϊκε ἴο Ηϊσῃῦ, Ραΐ, οα 6 οοπίγαγγ, ] 
σμαγρσεὰ ὑπγουρῇ δηᾶ Ἰοϊηεα ἔογοθβ ψ ἢ ὑΠ6 Κίηρ ἴῃ 
ΥΟΌΣ οδιρ, δα ὑπ6 Κίηρ δὰ ἀγενεα δον δ᾽ υίηρ, 
Ογτὺβ δηα ρυγϊδυίησ ἴῃς Αγ ρθαγίδηβ οὗ ΟΥὐγυβ᾽ ΔΓΓῚΥ 
νἱἢ ἴῃς μεν οὗ μ686 πθη ποῦν ργαβεηΐ γν ἢ τη6, 
6 ΨΜΏΟ ἃΓῈ τηοϑδὺ ζδιΠὉ}] ἴο ὑπε6 Κίηῃρ. Απᾶ δὲ 
ΡΓΟΠ Βα πὰς ὑμαὺ ἢ6 νου] σομβί ον {Π15 τεααδϑβὶ οὗ 
ταἷπθ, θυΐ, τήν ]6, Πα 646 τὴ6 φοτὴβ ἃπα δ5Κ γοι 
ἔογ ψ δῦ γθάβοη γουῦ ἴοοϊς ἴΠ6 6] δραϊηβῖ τη. Νον 
Ι΄δᾶνῖβε γοι ἴο δῆβνευ νἱτἢ τηοαοτγαϊίοη, ὑπαὶ 50 1 
ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 Θαβίθὺ [ῸΓ τὴς ἴο οὐδ ἴοὺγ γου δὺ 1115 μᾶπαᾶϑβ 
νυν αΐενευ ροοῦ ὑπίηρ 1 ἸΔΥ 6 40]6 ἴο ορίδίη.᾽" 

Ηετγευρου ἴδε σγεοκθ νι παγεαν ἀπα ρῥγοςσεααεᾶ ἴο 
ἴδϊκα σουηβΕ] ; [ἤδη ἔπεγ ράνα ὑπεὶγ δηβυνου, ΟἸαγο 8 
δοϊϊηρ 85 βροκδβίῶδῃ: “" ε παῖϊηεν σαν] ογεα ἴο- 
βεῖμον ψἱ ὑῃ6 ἱπιῆεητίοπ οὗὨ τηδκίηρ νγᾶῦ ὑροη ἐπα 
ΚΙηῃρ ΠΟΥ ΕΓ ψὰ τρδυοίηρ ἀραϊηδὶ ἴῃΠ6 Κίηρ, νυΐ 
γγυβ Κερὺ ἤπαϊηρ, ΤἸΔῊΥ ρῥγαϊοχίβ, ἃ5 ὑοῦ 4180 8.6 
γν6]}} ἀνάσα, 'ῃ ογάδὺ [Πα ἢ τηϊσῃῦ ἴδκα γοὺῦ ὑργα- 
Ραγθα δηᾶ Ὀγΐηρ ὺ8 Πἰΐῃευ. ΠΏ Θη, πονανοῦ, {Π6 
πα οϑηθ θη Μὰ βαὺν [ῃαὺ ἢ6 νγὰβ ἴῃ αἀδηροῦ, Μ)Ὲ 
ἔε]Ὁ Δβῃδιμθα ἴῃ με 5ἰρῃϊ οὗ ροάβ ἀπά τχδῃ ἴο ἀαδβετὶ 
Ὦ1π, βεοίηρ [Πδὺ ἴῃ ἔουτ ΟῚ ἀδγβ να δα θεδβὴ ρυϊηρσ 
ΟΌΓΒΟΪν 5. ἰὴ ὑῃ6 ψΑΥ οὗ )εὶῃρ Ὀεπεῆιεα Ὀγ Πΐπι. 
Βαϊ 5'πος Ογτὰβ 5 ἀ6δα, νγὰὲ ἅγε πείπον σοπζαπαϊηρ᾽ 
ἢ ἴῃς Κιηρ ἴον ἢΪϊ5 ὑθδ]τη ὩΟΣ 15 πε α ΔΩΥ ΓΘΆΒΟῸΠ 
ΨΥ νὰ 8ῃμου]α ἀδβῖτα ἴοὸ ἀο πᾶῦὰ ἴο ὑῃε Κίηρ᾽5 
ἰουτ ΟΥΎ οΥ νυν ἰβἢ ἴο αν ὑμε Κίῃπρ Ὠἰχηβα]ΐ, Ὀὰΐ ταῦθοὺ 
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ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς 
μὴ λυποίη: ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν 
τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ 
ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ 
ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" 
ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης Ταῦτα, ἔφη, ἐγὼ 
ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ 
ἐκείνου" μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ μενόντων" 
ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. 

Καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν' ὥσθ᾽ οἱ 
Ἕλληνες ἐφρόντιζον: τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν 
ὅτι διαπεπραγμένος ἧκοι παρὰ βασιλέως δοθῆναι 
αὐτῷ σῴζειν τοὺς “Ελληνας, καίπερ πολλῶν 
ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι 
τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσαμένους. τέλος δὲ εἶπε" 
Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν ἦ 
μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν καὶ ἀδόλως 
ἀπάξειν ἑἰς τὴν. “Ελλάδα ἀγορὰν παρέχοντας" 
ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς 
χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν 
δεήσει ὀμόσαι ἡ μὴν πορεύσεσθαι ὡς διὰ φιλίας 
ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας ὁπόταν μὴ 
ἀγορὰν παρέχωμεν: ἣν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, 
ὠνουμένους ἕξειν τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτα ἔδοξε, καὶ 
ὦμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδοσαν Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς 
βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν Ελλήνων 
στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν 
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να δ5ῃου]α τοϊυσῃ ἴο ΟἿΥΓ ἢοιμχ68, ἢ 0 οπδ βῃοιυ]ά 
- τηοϊοδῦ ἃ5. [Γξἕ, βονγανεῦ, Δ ΟΠ 6 86 6 Κ8 ἴο :Ώ]Γ6 118, 
γνν6 5}8}} ἴγν στὰ [Π6 ΠΕΡ οὗ ἴῃ6 ροάβ ἴο τεϊα]δῦῖε. 
Οἱ ἔπε οἴμεν Ὠδηά, ᾿ἢ δῆγομε ἰ5 Κα ἐπουσῇ ἴο ἀο 
5 8 βδϑυύνίοθ,  5}4]] ποῖ, 80 ΔΓ 8485 ψὸ ἢδνε {6 
Ρονοῦ, "6 ουὐϊάοπεα ἰῃ ἀοίπρ ἃ βεγνίοα ἴο πίη. 90 

᾿ ἢ6 ΒΡΟΚΘ, δῃηά ὕροὸπμ Ποδγίηρ ἢἰ8 ψογαβ ΤΊΒΒαρ ΘΓ 68 
Βϊὰ : “ΤῊΪ5 τηθβϑβδᾶρα 1 5}}4}} σάσγγ ἴο 1ῃ6 Κίηρ, δπά 
Ὀτίηρ ὑδοὶς ἷ5 ἴο γοὰ ; δῃα ὑπ} 1 τεῖυγη, ᾿εἴ τῆς 
για σοητίπαθ, ἀπ νγὰ Ψ1]] ργονίάς 4 τηαγκοῖ.} 
ΤΏ παχὺ ἀδυ ἢς ἀἰα ποῖ τεΐυση, δπα πε Οτγεόϊϑ, 

ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΙΥ, ψε γα δηχίουβ ; Ὀαΐ οἡ [ἢ {ΠΠ|γὰ ἄδν Πε 
σϑτηα δηὰ 5416 [Πα΄ ἢ6 δᾶ βεουγθα ρεστηϊββίοη ἔγοπ 
1Π6 Κίηρ ἴο βᾶνῈ ῃη6 ατεεῖβ, αἰ που ρἢ τδην ορροβοᾶ 
ἴῃ ΡΪδῃ, υτρίηρ ὑπαῦ ἰδ ννὰβ ποῦ δέϊηρ ἴον {πε Κίηρ 
ἴο 8ἅ]]ῖονν ἴμοβε ψῇῆο δα υπάουΐδκθη ἃ οδπηραὶ 
ἀραϊηϑῦ Πΐτα ἴο Ἔβοᾶρθ. ἴπ οοπο]υβίοη ἢς 8814 : “ Απά 
ΠΟΥ͂ γόοὺ ΙΩΔΥ γεοαῖνα ρ]βᾶραβ ἔγου) τ18 ὑπαὶὺ ἰπ νὉΥῪ 
γα ὑπ ὑθυγι του γοὰ ρᾶ885 ὑβγουρῃ 5}4}} Ῥὲ 
ἔτι Πάν δἀπὰ ὑπαὶ νὰ ν}}} Ἰεδα γοὺ ὑάεοὶς ἴο στεθος 
νου ὑγοδοῆο συ, ργον αἱ πρ γουῦ ννἱ ἢ ἃ τοαγκεῖ; δηά 
ὙΠΘΓΟν ΟΡ Ὁ 15. ᾿ἸρΡΟββῖ]6 ἴο ῬῸΥ ῥγον βίοηβ, νγα νυν] ]}] 
Ιου γοὺ ἴο ἴδε ὑπ6πὶ ἔγουτα [6 ἐοιηΐσγ. Απὰ γου, 
ΟἿ ΥΟῈΓ 5146, νν1}} ἤᾶνα ἴο ϑθαγ ἴο 5 ἰπαὶ ἰῃ νΘΥῪ 
ὑγχαϊῃ γοὺ ψ }} ργοοεθα 845 γοῖ ψουἹὰ ἱὑῃγουρῇ ἃ 
ΓΙ ΠΑΪΥ οουπέτγυ, ἀοΐηρ πο ἀδιίηαρσε δηα ἰακίηρ᾽ ἔοοά 
δα αἀτηκ ἔσο ἴδ σου ΠΊγΥ ΟἾΪΥ ἤθη νὰ ἀο ποῖ 
Ρτονίς ἃ τιδυκεῖ, ναυῖϊ ὑμαῦ, ᾿ἔ να ἀο ρτγονίδ ἃ τηδιϊκοῦ, 
γοι 11} οὐΐαίϊη ῥγον βίοπβ ΟΥ̓ Ῥυγοῆδβα." ΤῊϊ5 νγᾶβ 
Γ βοϊνοα ὕροῃ, δηα ΤΊΒβαρἤ ΘΓ 65 δηα ἴῃ6 Ὀγοΐθον οὗ 
[μ6 Κιηρβ ψίἕε τοδάβ οὐἵῃ δπᾶ σἄᾶνε ἱπεὶγ στρηΐ 
μαπάβ ἴῃ ρἱεᾶρε ἴο [6 σαῇθγαὶβ δηα οαρίδὶπβ οὗ ἴῃς 
Οτεοῖκβ, τεςοϊνίηρ [6 βδϑῖὴβ 4180 ἔγοη ἴῃς Οτεεῖεβ. 

1 ἣρ6 ποΐϑ οὐ 1. ἰΐΪ. 18. 
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29 Ἑλλήνων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε" 
Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα' ἐπειδὰν δὲ δια- 
πράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασάμενος ὡς 
ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν “Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς ἀπιὼν 
ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

ΙΓ. Μετὰ ταῦτα “περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ 
Ἕλληνες καὶ ὁ ᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων 

ἐστρατοπεδευμένοι ἡ ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν 
δὲ ταύταις ἀφικνοῦνταε πρὸς ᾿Αριαῖον καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς τοὺς 
σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινες, παρεθάρρυνόν 1 τε καὶ 
δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βασιλέως ἔφερον μὴ μνη- 
σικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπι- 
στρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παροιχομένων. 
τούτων δὲ γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ 
᾿Αριαῖον ἧττον προσέχοντες, τοῖς “Ἕλλησι τὸν 
νοῦν: ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν 
Ἑλλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντες τῷ 
Κλεάρχῳ ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς" Τί 
μένομεν ; ̓: ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς 
ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς 
ἄλλοις “ “Ἕλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν 
στρατεύειν; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν 
διὰ τὸ διεσπάρθαι αὐτοῦ τὸ στράτευμα" ἐπὴν δὲ 
πάλεν ἁλισθῇ αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως 
οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. ἴσως δέ που ἢ ἀποσκά- 
πτεὶ τί ἢ ἀποτειχίξει, ὡς ἄπορος ἦ ἡ ὁδός. 
οὐ γάρ ποτε ἑκών γε βουλήσεται ἡμᾶς ἐλθόν- 
τας εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς 
τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν τὸν βασιλέα ἐπὶ ταῖς 
θύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. 

1. Βρίογθ παρεθάρρυνον Μδν., [ο]ονίηρς ΒοηάδηΐΖ, ἰηβογίβ οἵ, 
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Αἴον 15 ΤΊΒβαρἤθγηςβ βαα : ἤ Νον 1 δὴ ροίηρ 
ὕδοῖς ἴο ἐπε Κίηρ ; νυῦῖ δὴ 1 ἢάνα δοοοιρ  βῃθα 
ψΠδὺ 1 ἀεβίγε, 1 5}.4}} γεΐυσγη, ἔᾺ}}Υ δαυ!ρραα ἴο οοη- 
ἀυοῖ γου ὑδοὶς ἴο ὕτεθοα δῃὰ ἴο σὸ ἢοηλα ταΥ586] ἴο 
ΤΩΥ͂ ΟὟ Ργονίποσ."ἢ 

ΙΝ. Αἴϑον 185 τῆς ατϑοκβ δπὰ Ανίδευβ, εποδιηρϑά 
οἴοβθ ὈΥ οὴς δῃοίμου, νναϊϊεα ἔὼγ ΤΊββαρ ΘΓ 65 ΤΟΓῈ 
ΤΠ δΔῃ ὑννθηΐυ ἄαυβ. Ὀυγίηρ {11|8 τἴχης Αὐίδθυβ᾽ Ὀγοῦ 6 5 
δηα οὐποὺ τεϊαϊνοβ οᾶπλα ἴο ᾿ΐ πὴ 8πα οογῖαίη Ῥευβίδη5 
οϑίηθ ἴο ἢΪ8 ἔο]] οννοῦβ, δπὰ ἵπεγ Καρὺ ἐποουγαρίηρ 
δῖ δηθὰ ὑγὶηρίπρ ρ]εᾶρεβ ἴο βοῖὴς οὗ {πδῦὰ ΤΟΙ 
1Π6 Κίηρ {πα ἴῃ Κίηρσ νου] Ῥδᾶγ [θὰ πὸ 1}1-}}} 
θδοδιδβα οὗ πεῖν οαταραῖρη νυν ἢ Ογτυβ δραϊηβὺ ἢ] πὰ ΟΥ 
Ρεοδιβε οὗ δηγιῃΐηρ 6156 ἰη ἴῃς ραβδὶ. ὙΏ116 ἴΠε868 
τΠϊηρ8 ψοτα ρσοίϊηρ ΟἹ, ἰδ νγγᾶ8 δνυϊἀθηΐ [πὶ Ατίδϑυβ 
Δα ἢἷβ [Ὁ] ον εσβ ρα 1685 τεραγαὰ ἴο {πῸ αγεεκβϑ; 
118, ΔοσοΥα  ΠΡΊΥ, ννὰ8 Δ Οὔ ΘΓ ΓΘϑβῸὴ ΨΥ ὑπ6 ρσγεδῦου 
Ρατὶ οὗ ἴΠ6 αγεοῖβ γε ποὺ ρ]θδβεα νὰ ὑεῖ, δηά 
πεν ψου]ὰ ρὸ ἴο ΟἸ αγο 5 δπα ὑΠ6 οΟἴΠἜΥ σ,ΈΠΘΥΔ]5 πα 
58Υ: “ὙῈΥ ἂζὰὸ νῈ ᾿ἰηρογίηρ ἢ Πο νγα ποῦ υπαουβίδηα 
[ῃδὺ [ῃς Κίησ νου]ά ᾿Κ6 δῦονε Ὄνϑυυ τ ῃηρ 656 ἴο 
ἀεβίγου 8, ἴῃ ογάδγ ὑπαὺ ἴΠῸ τεβϑὺ οὗ ἴῃ 6 Ογθοὶκβ 4150 
ΙΏΔΥ )ὲ αἰταϊα ἴο τράγο ρσαϊπδὺ ἴἢ6 στοαὶ Κιίηρὺ 
ΕῸΓ ἴῃ6 τηοχχθηΐ ἢδ 18 βοποιηΐηρ ἴο Κϑαρ ἃ8 ἢδτα 
μεοδιυβθ 5 ΔΙΙΏΥ 15 βοαϊϊζεγεα, Ὀυαϊ θη ἢ6 ἢδ5 
ςΟἸ]οοϊεα ἢἷ5 ἔογοεβ δραΐῃ, ἴπθσα ἰβ ἢὩ0 αυδϑίίοη ὑαυὶ 
δῦ ἢ6 Ψ1]}] αὐΐδοῖκ υ58.. ΟΥ̓ ρϑύδβαρβ ἢ6 18 αἱρρίῃρ ἃ 
ἴγοποὶ οὐ θυ] αΐπρ ἃ ψν8}} βοιηενῆεγα ἴο ουΐ 5 ΟἹ 
Δ τηᾶῖκα ΟΥ̓ τοδᾶ ἱγαραββα}}}]8. ΕῸΓ πϑνεῦ, 1 Πα 
σΔἢ ἢ6Ὶρ 1, ψ}}} πε οἤοοβα ἴο Ἰεῦ ὺ8 γὸ ὕδοῖκ ἴο 
Ογδεος πα τεροσί ὑπᾶὺ να, ἔενν 8ἃ5 ΜῈ 8.6, Ψ6ΓῈ 
νἱοϊογίουβ ονοῦ 6 Κίηρ δ 18 νΟΥῪ σαῖθβ, δᾶ ἵπθ6 πῃ 
ἰδ ρῃ δα ἴῃ ἷ5 ἔδοε δῃα οδγς ἤοΙη6 ἀρϑῖὶη. ἡ Τὸ ἴποβε 
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5 Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα λέγου- 
σιν' ᾿Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα' 

[ον ἴον 4 

ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ 
ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν. ἔπειτα 

[ον Α ΕΣ 3 ν ’ὔ ς κα ϑὼλ Φ 
πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅθεν 

ς  .« 

ἐπισιτιούμεθα' αὖθις, δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς 
ἔσται" καὶ ἅμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς 
᾿Αριαῖος ἀφεστήξει"Ϊ ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς 
λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες πολέμιοι 

» 

6 ἡμῖν ἔσονται. ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος 
» ς κα 3 δ π δ. δ᾽ φ 
ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἷδα" τὸν δ᾽ οὖν 
Εὐφράτην οἴδαμεν 3 ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι κω- 
λυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσθαί γε 
δέῃ, ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων 
ς “Ἂ Ὁ σ΄ ἱππεῖς εἰσι πλεῖστοιϑ καὶ πλείστου ἄξιοί: ὥστε 
νικῶντες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν; ἡττωμένων 

, 9 7 , “Ἂ 9.ϑ ἃ λ φΦ ’ 7 δὲ οὐδένα οἷόν τε σωθῆναι. ἐγὼ μὲν οὖν βασιλέα, 
ᾧ οὕτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προθυ- 
μεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἶδα ὅ τι δεῖ αὐτὸν 
ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι 
καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι “Ελλησί τε 
καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 

3 Ἁ ’ ᾽ὔ μ4 Ἁ ς ἴον 
8 ἘἊἜν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 

δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ Ὀρόντας τὴν 
Ἂ ’ 

ἑαυτοῦ δύναμιν: ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν 
’ » ΔΝ ΄ 3 ΄- Ν 

9 βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. ἐντεῦθεν δὲ ἤδη Τισσα- 

1 ἀφεστήξει ἴπα ἰηΐοτοῦ Μ5δ., Μααν: ὕὉ8}6 Ὀούϊζος ΜΕΝ. 
ἢν ἀποσταίη, ΜὨΐοΙ (Ἴδη. δαορίδ, ἱπϑουῦϊηρ ἂν αἴξον ἅμα, 
νὶῦ ΒΟ αδηΐζ. 

3. οἴδαμεν ὕπ86 Ὀούίον Μ5ΜΝ., αδῃ).: ἴσμεν 086 ἰηξογῖον ΜΒ. 
Μαΐν. 

8 Βοίογθ πλεῖστοι ἴὴ6 ΜΑΦ. πᾶν οἱ : ὅθι. Ὀγδοϊοῦβ, ἴο]- 
Ιονῖης Οδυηυῃ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. ν. 5- 

ὙγΠο0 [ΔἸΚεοα ἴῃ ἐμ 8 ψᾺὺ ΟἸδαγομυβ ταρ] δα : “1 ἴοο 
ἢανα ἴῃ ταϊπα 4]1 [Πδβ6 ὑπίηρβ; νυ 1 τεῆεςοϊς παῖ [ἢ 
ὙῈ. ρΡὺ ΨΥ πον, ἰδ ν}}}] βδθοῖλ ὑμαῦ νὰ ἃγῈ σοϊηρ 
ΔΎΔΥ Μὶτἢ Ποβ]6 ἰηϊεηῦ δηα γα δοῦϊηρ ἴῃ νἱοϊαὐϊοῃ 
οὗ {με ἴσυςθ. Αμπα ἴδμθη, ἴῃ με ἤγϑὺ ρ]δοθ, ἢῸ οὔθ 
Ὑν1}} ρῥτονίἀθ υ5 ἃ ταδυκοὶ οὐ ἃ ρῖδος ἔγοτῃη ψῃ ἢ γε 
68} σα ὖ ΡΓΟΥν 5108 ; ΒΘΟΟΠΩΪΥ, γγα 5}4}} ἢανα Ὧ0 Οὴδ 
ἴο συΐάς ὺ8; δραΐη, [δ ταουηδηῦ νγα ἴα ὑἢ15 σουγϑα 
Ατίδουβ Ψ11}1] ἱπδίδθμγ ἀδδεσὶ ἃ; ΘΟΠΒΕΟΌΘΗΪΥ ψγ6 
58.411 ἢᾶνε ποΐ 4 ἔγϊθηᾷ Ἰθε, ἴοσ ὄνθὴ ἔποβθα ῆο ψοΓ6 
Ἐγϊεπάς θα ΐοτα ψ1}] θὲ Οὔγ εῃοιῖθθ. ΤἬδη ΓΘΠΊΘΙΩ ΘΓ 
Ππ τίνευβ-- -Π 6 6 ΤΔῪ 6 Οὐδ β, ἔου δυρῃῦ 1 Κηον, 
τῃδὶ να τηυδὺ ογοβϑ, μαΐ νγα Κῆον δρουῦΐ ἴῃς ΕΠρΡἤ γαῖα 
αὐ ΔῊΥ ταῖς, ὑῃΠαῖ 1 οδμηοῦ ΡοΟΒβί]Υ "06 ογοββαα ἴῃ ὑῃ 6 
ἕδος οὗ δὴ δῆευ. Εὐγίβουίωοσε, ἰῃ οα8εὲ ἢρπἰν 
ῬδοοΟπΊῈ8 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ, Μὰ ἤᾶνα ΠῸ σϑν]ΡῪ ἴο ΠΕΙΡ 8, 
γγ ΘΓ 88 ἴΠ 6 ΘΏΘΙΏΥ 5 ΟΝ ΔΙΤΎ ἃΓ6 ἘΧΟΘΘΟΙΏΡῚΥ ΠΟΙΊΘΓΟΙΒ 
Δα ἐχοθθαϊηρ]γ εἰδοϊεηῇ ; ἤδπος 1 νγε ἀγα νυἱοϊογίουϑ, 
ψγῃοπ οου]Ἱὰ νὰ ΚΙ11 Απάᾶ τ νὰ ύὲ αἀεἔραϊεα, ποῖ 
οης οὗ υ8 οὯη κε βανεα. ΕῸΓΣ ΤΥ ρῥασγί, ὑπεγείοτγε, 1 
σδηηοῦ 566 ΨΥ ἴῃ Κίηρ, γγῆο ἢδ5 80 τϑηγ δανδηΐαρεβ 
ΟἹ ἢ 5 5ἷάε, βΒῃου]ὰ πεεᾶ, ἴῃ οαθε 6 15 τε} δᾶροῦ ἴο 
ἀεβίγου 8, ἴο τηᾶκΚα οἀἱῇ δηᾶ σίνε ρ]εᾶρε δπᾶ ἴου- 
5ΎΘΑΥ ὨΙτ561} Ὀγ {Π6 ροαβ δηά γγᾶῖκα ἢϊ5 σοοα δἰ τἢ ὑη- 
ξαὶ τ 8] ἴῃ ὑΠ6 ἐγεβ οὗ Οσϑεῖκϑ δηα ὑᾶγρ ΑΓΔ 5. Βυςῇῃ 
δτσυτηδηΐβ ΟἸδάγου5 ψου]α ργαδεπῦ ἴῃ ἀρυπάδηοα. 
Μεδηνῇε ΤΙβοαρἤοτμε5. σοϊυγπθα νι} ἢ18. Οὐ 

ἔογοαβ 85 1 ᾿Ἰηϊεπαϊπρ ἴο σὸ Ῥδςκ ἤοῖηθ, δπὰ ᾿ἰκαννῖβα 
Οτοηΐαβ 3 ψἹ Ὁ ἢΪ5 ἴΌτοα5; [πε Ἰαῦξεν νγὰ5 αβο ἰακίῃρ 
Βοης ὑῃς Κίηρ᾽5 ἀδυρηίον 45 ἢἷ8 ψὶθσ. ΤΏδη ΠΥ 

1 Ἠορ]ῦθ8, Ῥδοδαβθ οἵ ὑπϑὶγ ἤθανυ Θαυριηηθηῦ, 6 ΓΘ ἴῃ- 
οἴοοῦνο ἰῃ ἃ Ῥυγβυϊῦ, Θβρθοῖδ!ν ἤθη ΔῊ ΘΠΘΙΙΥ ἢδα, 88 ἴῃ 
{68 Ὀαύε]6᾽ οἔἹ 1. ν]11]., Ιοηρς Ὀοΐοσθ ὑἢθυ σγοῦο νν ἐπίῃ βιυ  Κὶησ 
ἀϊθίδηοθ. Ἠογβρίθῃ, οὗ οοῦταθ, ἡ ΓΘ δῦ ὑπ 61. Ὀδ68. 1η [}Ο]]ον- 
ἴῃ ὉΡ 4 τομπῦθα ΘΗΘΙΏΥ. 3 δεῪείχαρ οὗ Αστηθηΐδ. 
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φέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπο- 
ρεύοντο' ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾿Αριαῖος τὸ Κύρον 
βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα Τισσαφέρνει 
καὶ ᾽Ορόντᾳ καὶ ξυνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. 

. δὲ Ἕ ξ ς Α , "ν᾽ 264» 
οὐ ὃὲ ἴὥλληνες υφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐεᾧ 
ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες. ἐστρατο- 
πεδεύοντο δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων 

4 Α ΦᾺ 9 7 Ἁ 3 Υ̓͂ παρασάγγην καὶ πλεῖον: ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφό- 
τεροὶ ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς 

δι ες ’ “ » 7 Ἃ Ἁ , τοῦτο ὑποψίαν παρεῖχεν. ἐνίοτε δὲ καὶ ξυλεζό- 
μενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χόρτον καὶ ἄλλα τοιαῦτα 

, Ν 9 3 , Φ 
ξυλλέγοντες πληγᾶς ἐνέτεινον ἀλλήλοις ὥστε 
καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. 
»Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς 

τὸ Μηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω 
αὐτοῦ. ἦν δὲ ὠκοδομημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν 
3 ,ὔ Ὡ 4 μ δῶ “ δὲ 

ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος ὃδὲ 
ἑκατόν: μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρα- 
σάγγαι' ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦθεν 
δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ" 
καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, 
τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά: αὗται δ᾽ ἦσαν 
ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ κατετέτμηντο δὲ ἐξ 
αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται 
μεγάλαι, ἔπειτα δὲ ἐλάττους" τέλος δὲ καὶ μικροὶ 
ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας. 

Καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν" 
πρὸς ᾧ πόλις ἦν μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος ἡ 

[οὶ Ὁ ’ 

ὄνομα Σιττάκη, ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους 
[4 πεντεκαίδεκα. οἱ μὲν οὖν “ἔλληνες παρ᾽ αὐτὴν 

1 εἴσω Μ855.: (ὁπ. Ὀτγδοϊζούβ, [ο] ον ηρς Βοηαδηΐζ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. τν. 9-14 

βη}}γ Ραραῃ ἴΠ6 τηᾶγοΐ, ΤΊΒβαρ ΠΟΤῈ 8. ἰακίηρ [ἢ 6 
Ιεδα δῃηὰ ρτονϊἀϊπρ' ἃ τηδυκοῖῦ ; δῃὰ Ατίδοϑιυβ 10} Οὐτιϑ᾽ 
Αγ αυῖδῃ δύ Καρὶ νΣὉἢ ΤΊββαρῆθγηθβ δπα Οτοηΐδβ 
οὨ 6 τράγο δΔηα δηοδιηρεοά νυ πο. ΤῊΣ Οτεεῖκ, 
Βονγανοῦ, νἱαντηρ [Π 6 πὶ 411 ἢ συβρίοίοη, ργοσεοαθα 
ὈΥ ὑπεύβεῖναβ, ντῦἢ ἔπ ῖγ νὴ συϊάεβ. Απα ἴδῃς ἵνο 
Ραγῦϊεβ Θποδιηροα ἰῇ ΘΥΘΕΥ͂ οΆ86 ἃ μᾶΑβΔ ΠΡ ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ 
ἔτοτα οὴὲ δποῖμεο, δἀπα Καρὶ συδγὰ Ἔδοῇ ραϊπϑῦ {πε 
οὗμοσ, δ ὑπουρῇ δραϊμβδῦ δῃϑλῖ65---ἃ δεῖ νν ἢἰςἢ δ 
ΟἾσα οσοδβιοη θα βυβρίοίΐοη. ϑοιῃθῦμηδβ, ΠΊΟΥΘΟΥΘΥ, 
δὴ Οτδακβ δπα Ὀαυραγδηβ5 ετα ρεϊίηρ ἤτενοοά 
ἔτουα ἴῃς βδηθ ρἷδος οἵ ςο]]δούϊπρ ἔοααδν οὐ οἴ οῦ 
ΒΌΠὮ ὑπίηρβ, ἴΠῈ 7 ψου]ᾶὰ οοα ἴο ον νυν 10} ὁπ 6 
δηοῦθμοσ, δηα [ἢ 4150 οσοδϑίοηθα 1}]- ν}}]. 

ΑἸἴἶον ταν] ὴρ ἴἤγες βἴαρεβ ὑΠ6 Ὺ τεδοῆῃςδα [Πς 5ο- 
ςΔ]]εα νν4}} οὔ Μεαϊΐα,. δῃα ραϑϑεα ντΐη ἰ. [ὑ νγᾶ8 
ΡῈ} οὗ θακαβα ὑγῖοῖκβ, Ἰαϊα ἴῃ ἀβρῇῃ δ], Δα νγᾶ5 ὑννθηῦυ 
ἔεεῖ νἱάς δηά ἃ μυπαγεα ἔδεϊ Πρ ; 5 Ἰδηρύῃ ννᾶβ 
5814 ἴο Ὀ6 ὕννθητν Ῥδιάβδηρδβ, δπα Ὁ 15 ποὺ ἔδν αἰβίδηϊ 
ἔγοπλη Βαῦγυ]οη.. Ετοπὶ ἔμοῦα ἔμεν ρῥτγοοθεαεα ἵνο 
βἴαρδβ, οἰρῃῦ ρδγδβϑηρδ, ογοββίηρ οἢ ὑπεὶγ νὰν ὕνο 
οδ 815, Οὴ6 ΟΥ̓ ἃ 5ἴδ.ϊ ΠΔΥΥ ὑτάρα δηα ἴῃς οὔμπευ ὈγῪ 
ἃ Ὀτσε τηδας6 οὗ βενεη μοαῖϑβ. ΤἬῆδβα οδηδ]5. ἰδϑαθά 
ἔγοτα ὕῃ6 ΤΊρτῖθ τίνα, δηᾶ ἴγοτη ὑμθηι, δραΐη, αἰ ἢ 65 
δα ὕεϑη ουαὖ ὑῃμαῦ δὴ ἰηΐο Π6 σουπύγυ, δὖ ἤγϑι ἰάγρα, 
ἘΠ 6 πῃ 81:24116 7, δπα ἤπα]]ν 1{{Π6Δ ΟΠ Π 615, σὰ. ἢ 45. τὰ 
ἴο 6 τι 1]]εῖ 6145 'π Οτεεοα. 

ΤἬὭδη ὑπδγ γεδοῃθα ἴῃς Τιρτὶβ τίνοσ, θὰ ψῃϊοὴ 
ννἃ5 ἃ ἰᾶῦχε δῃηα ρορυΐοιι5 ΟἸΤΥ πδιηθα δ11{ἴᾶςς, δ ἢ 
βίδαϊα ἔτοὰ {ῃ6 τῖνεσ. Τῆς Οτξεῖκβ δοοοσα!ηρὶν 

1. δίβο ποῦβ οἢ 1. νἱὶ. 1ὅ. ΤῊΘ Οὕγθθὶτα πδα ὑνῖοθ δἰγθδάνυ, 
ΟἼΟΘ ΟἹ ἴῃ δάνδῃσθ 8ηα δρδίη οὐ ὑδθ γούγθαϊ, ογοββϑθα (ῃ6 
οΥἿσίηδ] πα οὗ {118 γγὰ]]1. Νονν, ὑυτηϊηρ ἴο ὑῃ6 οαβύνγαγα 
(8686 ὕΠ6 1280), ὑπ σϑδοὴ ἰὖ δὖῦ ἃ ροϊμπῦ ψῆθγθ ἰῦ ἰβ 80}}} 
βίδα, 8Ππα Ῥ888 “" ὙΠΌΒ1Ὶ 10, ὁ.6. ὕο 6 Βου -Θαβύθγη, ΟΥ 
Βὐν]οπΐδη, 8146 οὗ 1. Σ 
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ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ 
’ ’ ’ φ Ἁ ᾽ 

καὶ δασέος παντοίων δένδρων, οἱ δὲ βάρβαροι 
διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα" οὐ μέντοι καταφανεῖς 
ἦσαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ 
ΝΜ Ν [οὶ ν , Α 

ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων ἸΠΙρόξενος καὶ Ἐξεενοφῶν" καὶ 
προσελθὼν ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύ- 
λακας ποῦ ἂν ἴδοι ἸΙρόξενον ἢ Κλέαρχον: Μέ- 
νωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ ᾿Αριαίου ὧν 
τοῦ Μένωνος ξένου. ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν ὅτι 
αὐτός εἰμι ὃν ξητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε. 
Ἔπεμψέ με ᾿Αριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες 
Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι 
μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς οἱ βάρβαροι" ἔστι 

Ἁ ΄ 3 3 “Ὁ ᾽ὔ ’ἤ δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. 
καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ 
πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς διανοεῖται αὐτὴν 
λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν δύνηται, ὡς 
μὴ διαβῆτε ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ποτα- 
μοῦ καὶ τῆς διώρυχος. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν 
αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ φράξουσιν. ἃ λέγει. 
ὁ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας ἐταράχθη σφόδρα καὶ 
ἐφοβεῖτο. 

Νεανίσκος δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν 
ς 3 3 ή ν Ἁ 3 4 Ν ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη τὸ ἐπιθήσεσθαι καὶ τὸ 
λύσειν τὴν γέφυραν. δῆλον γὰρ ὅτι ἐπιθεμένους 
ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι. ἐὰν μὲν οὖν νικῶσι, 

, ΝΝ ΄ 2 ᾿ δὴ ,ὔ 20Ν ΝΥ 
τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γέφυραν; οὐδὲ γὰρ ἂν 
πολλαὶ γέφυραι ὧσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες 
ἡμεῖς σωθῶμεν. ἐὰν δὲ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. ν. 14-ὸ 

Θμοδιηροά Ὀ65146 {15 οἰδγ, Πεδδὺ ἃ ἰαῦρε δῃά »εδυι } 
ρασκ, ὑπ] οΚῚΥ σονογεα ν]ἢ 41] βοσῖβ οἵ ἴγεθβ, ψ  }]ς [Π δ 
ὈΔΥραυδη8 ἢδα ογοββαα ἴῃς ΤΊρεὶβ Ὀδίογα δηοδηιρίηᾷ, 
Δα ψετὰ ποῦ νυ ὉΠ ΐη βἰσηῦ οἵ ἴῃς στο. Αἴἶον [πες 
Ἔνδηΐηρ; τη68] Ῥγοχθηυβ δΔηαἃ Χαπορθοη οἸδηοεά ἴο "6 
νν δἰ κίηρ ἴῃ ἔγοηῦ οὗ ὑπε ρἷδοθ ψ ἤθτα {Π6 δυτὴ8 6 ΓῈ 
βίδοκεα, ἤθη ἃ Δ οϑιὴθ ὉΡ πᾶ δϑεκϑα [ἢ ουΐ- 
Ροϑβὺβ ψῇεγε ἢς οου]Ἱὰ 56ε6 Ῥγοχϑηῆυβ οὐ ΟἸβδγοῃι8---ς 
αἰά ποῖ αϑὶς ἔογῦ Μεῃοη, ἀδθερίϊα τς ἔδοϊ ὑπαῦ Πὸ 
σδίὴς ἴσοῃ Ατίδουβ, Μϑηοπ᾿ 5 ἔγϊοπᾶ. Απᾶ νψνῆδη 
Ῥγοχϑηιβ 58] “41 δὰ {86 οὴδ γοῦ ἃ Ἰἰοοκίηφᾷ ἔον,᾿ 
1Π 6 πιδῃ της {[}15 βἰαϊεπχθηΐ : “1 νν88 βεηῦ ἤσγα ὈγῪ 
Αγίδουβ δῃᾷ Αγΐδοζιϑ, γῆ νψγογα ἐδ! {Π {Ὁ} ἴο Ογγὰ8 
δα 841ῖὲ ἔπ ηα]γ ἴο γου ; πεν Ὀἱα γοὰ μὲ οπ γὙοῦγ 
βυδτὰ ]ε8ῖῦ 6 αγβραγίδηβ δἴΐδοιςς σοὺ ἀυτίηρ ἴΠ6 
ηἱρῦ, ἔου ὑμδτὰ 5 ἃ ἰαῦζε δἃ.ΊΩΥ ἴῃ πε ποὶρῃρουτγίης 
Ρᾶγκ. Ὑπμὲγ δΪβο μἱα γοιι β6επα ἃ ρσυαγὰ ἴο πε ὑγἱάρε 
ΟΥΟΡ ὑῃς ΤΊρτῖβ τῖνεσ, θεοδυβα ΤΊββαρἤοσπ 8 ἰπιθη 8 
ἴο ἀεδίγου ἰδ ἀυγίηρ πε πἰρῃῦ, 1 6 οδῃ, 80 ᾿ῃαῦ γου 
ΤΩΔΥ ποῖ οΓΌ85, ναῦ τηᾶγ "ς ουὖ οὔ θεύνγθε ἴῃς σχῖνον 
Δα ὑΠπΠῸ οδη4].᾿ ὕροῃ πεδγίηρ ὕμεϑβε νογὰβ ὕΠ|Ὲ }5 
ἴοοϊς Ὠΐτα ἴο ΟἸδασοῆυβ δῃα τερεδῖεα ἢΐ5 τη θβϑβαρα. 
Αμπᾶ ψῆδη ΟἸεαγοῆυβ μεαγα ἰδ, ἢῈ 88 Ἔχοθεαίϊηρ]ν 
αρὶταϊεα δηά ἐὉ]] οὗὨ ἔδδυ. 

Α γουῃς τϑδὰ ΨηὴΟ νγὰβ ργδβθηῖ, μβονανοῦ, ἔ86}} ἴο 
ὉΠΙΠΚίηρ, δηαᾶ [θη 5αϊα ὑπαὶ ἴῃς ὕνο βίογίεβ, [δὶ 
ὙΠῸ Υ ̓ ηϊεπάεα ἴο αἰΐδοκ δηά ἱηϊεπαςβα ἴο ἀδβίτου [ἢ 68 
χάρο, ψετα ποῖ οοηῃδίϑυθηῦ. “ον [ἴ 15 οἰδαν," ἢδ 
γνεηῦ οἡ, “ὑπαὶ 1 {ΠδῪ αἰΐδοκ, ὑΠ6Ὺ τυϑὺ οἰ ον θ6 
νἱοἴογίουϑ οὐ "ὲ ἀεξεαϊεα. Νον 1 [Π6 γῪ δγὲ νἱοϊογίουϑβ, 
ψὮΥ 5Βου]α {Π6Ὺ ποοᾶ ἴο ἀεεῖτου ἴῃς Ὀγάρσεῦ Εοὸν Ἔνθ 
1 [Π τὰ νοσα τηδην Ὀγᾶρεβ, να βῃου]ᾶα ἢᾶνα πο ρΪδοθ 
ἴο ψ ῃΐο ἢ ψψα οου]ὰ ἢἤεδε δηᾶ βϑᾶνα ουγβεῖνεβ. Βυΐ 1 1 
ἴθ ψὰ ΨΠη0 γα νἱοϊοτγίου5, ψ ἢ τς γἱάρε ἀδβίσγογεα 
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ἴοι [4 3 ΟΝ 2 -“ Ψ ’ 
τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι φύγωσιν' 

» Ἁ “Ὁ σ΄ Ν ’ 2 " 
οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν οὐδεὶς 
αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. 

᾿Ακούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν 
ἄγγελον πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ 

’ ΄Ὰ ’ ς Ἁ 4 [τὰ Ἁ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. ὁ δὲ εἶπεν ὅτε πολλὴ 
καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. 

22 τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄν- 

28 

24 

25 

θρωπον ὑποπέμψαιεν, ὀκνοῦντες μὴ οἱ Ἕλληνες 
διελόντες τὴν γέφυραν μείναιεν ἐν τῇ νήσῳ 
ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν μὲν τὸν Τίγρητα, ἔνθεν 
δὲ τὴν διώρυχα' τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν 
μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης καὶ τῶν 
ἐργασομένων ἐνόντων! εἶτα δὲ καὶ ἀποστροφὴ 
γένοιτο εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο' ἐπὶ μέντοι τὴν 

’ὔ Ψ Ἁ Μ Ν 3 
γέφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν καὶ οὔτε 
3 Ζ4Δ᾽ 3 , : Ν; Ἁ Ἁ ’ ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδαμόθεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν 
οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυλάττοντες 
ἀπήγγελλον. ἐπειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, διέβαινον 
τὴν γέφυραν ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ 
«ε ἈΝ ς ᾽ὔ ’ὔ ’ ) ’ ἑπτὰ ὡς οἷόν τε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγ- 
γέλλον γάρ τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους ᾿Ελ- 
λήνων ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν ἐπιθήσεσθαι. 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν' διαβαινόντων μέντοι 
ὁ Γλοῦς ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν εἰ δεα- 
βαίνοιεν τὸν ποταμόν: ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ὥχετο 
ἀπελαύνων. 

᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 11.ἰν. 2ο-2ς 

ΤΠ 6γῪ ψ1}} βανα πὸ ρῖαςθ ἴο ψῃςοἢ ἴμογ οδῃ ἤδθ. Απά, 
βατβθυηοσα, ὑπουρὴ ἔπαγε ἀγα ἴγοορβ ἴῃ ἀρυπαάδηςσα 
οα δε οὐδοὺ 5ἰάθβ, ἢὸ οὔδὲ ψΨ1}} ὲ 40]6 ἴο οοπχα ἴο 
{πεῖν δἱα στ ὑπ ὑγᾶρε ἀδδιγογεα.᾿᾽ 

τ Αἶ ΟΡ Προαγίηρ ὑμθ5ε νγογᾶβ ΟἸελγομβ δϑκεα [ἢ 6 
ΤΊ ΘΒΘΏΡΟΥ δρουῦ πον αχύεηβίνε ἴῃ 6 ̓αυτοΟΥΎ θεὔνεθη 
ἴῃς Τίρτίβ δὰ {με οᾶη8] 88. Ης τερ εα παῖ ἰὑ 
νγὰ5 ἃ ἰάγρε ὑγδοῖ, ἀπα ὑπαὺ πεσε ψεγα νυ] ]ὰρο5 δηά 
ΤΊΘΏΥ ἰάτρα ἴονηβ ἰῃ 11. ΤΆΏςη ἰδ νὰ ρεγοεϊνοα {Ππ8 
16 βᾶγραγίδηβ δα βεηῦ πε τδη ψ] ἢ ἃ 8156 πηθϑϑαρα 
ουἱ οὗ ἔδαν {Παὺ {πῈ Οτεοῖκκβ τηϊρηῦ ἀπβίσγου ἴπς Ὀτγᾶρα 
Δα οβἰδὈ] 15} ὑΠπαυηβεῖνεβ ρόγπ δ  Ὁ]Υ οὐ {Πα ἰ5]απά, 
νῖἢ ὑῃ6 Τίρτβ ῸΣ ἃ ἀείδῃηοες. οἢ οπὲ 5146 δηᾶ [ἢςε 
οᾶπα] οὐ ἴῃς οὐδοῦ ; ἴῃ ὑμαὺ οᾶ56, ποὺ ὑμουρπῖΐ, ὑμ6 
Οτεοκβδ τηὶρῃῦ σεῦ ῥγον βίοηβ ἔγοτη ὕπε [θυ ΠΟΥ 6- 
ἔνθα ἴΠ6 τῖνου ἀπά ὑδε οἂπδᾶὶ, βίησα ἰζ νγὰβ εχύῦθηϑβίνα 
δΔηα [ουῦ]]6 δα ἔἤοσα νοῦ θη ἰὴ ἰδ ἴο ου]ζναῖϊεα 1; 
Δη6 ἐγ  Πδυτάοῦο, {Π6 σροῦ τἱρἢηΐ 4150 θδοοιης ἃ ρἶδεα 
οὔ τεΐαρε ἴῸΓ δῆγοῃθ ννῆο τηϊρηΐ ἀεβῖσε ἴο ἀο ἢϑύτῃ ἴο 
1Ὁπε Κίηρ. 

Αἴεν {η15 πὸ Οτεεκε νεηῦ ἴο ταϑὺ, γεῦ που αἰά, 
πΘνουΠ 6]685, 56ηα ἃ ρσυδγα ἴο {πΠ6 ὑγἱᾶρε; δπα ΠΟ ὁῃ6 
αἰϊδοκεα τῆς ΡΥ ἴγΟ ΔῺΥ αὐδγίον, ΠΟΥ αἰ ἃ ἀμγομα 
ΟΥ̓ 1ΠῈ6 ΘΠΘΙΏΥ, 850 ὅΠ6 τηθη οἡ συδγα ταροτῖεα, σΟΠ16 
το πε ὑγἱᾶρε. Ὑηδη ἄδννῃ σδιηθ, [Π6Υ Ρτοςεδαδα ἴο 
ογοβ5 δε ὑγἱᾶρσε, ψῃϊοἢ νὰ τηδᾶς οὐ {πῃ ϊγῦγ-ϑανθη 
Ὀοδίδβ, ἃ5 συδγάεα!]ν ἃ5 ροβ510]6 ; ἔοῦ ἴδ δα γερογῦβ 
ἔγοσω βοιης οὗ [πες Οτϑεῖκβ γῆ. ψογα ν ἢ ΤΊ ΒΒ ΡΠ ΘΓ 68 
ὑῃαῦ πὸ δμεν ψου]α αἰΐδοῖς ἔθ νν 116 ΠΥ νγογα 
ογοβϑίηρ. Βαυΐ ἴπε686 τερογΐβ γγεσε ἴδ]ςε. Τὸ μὲ 506, 
ἰῃ 86 οουγδα οὗ ὑΠεῖν ρᾶβϑθᾶρε ΟἹυβ α᾽Ἰα ἀρρθδῦ, νὴ 
80Π16 ΟὔΠΕΥΒ, ννιϊοῃίηρ ἴο 8566 1 ΠῈῪ γα οἰοβϑίηρ 
ὑπ σίνου, θαΐ οπος ἢδ δᾶ βδεϑη, ἢς νψεηῦ τἱαϊπρ οὔ, 

τοῖα ἴῃς ΤΊρτῖβ {ΠῸ Υ τάγο δα ἔουγ βἴαρεβ, ὕὑννθηΐν 
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τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον 
ποταμόν, τὸ εὗρος πλέθρου" ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ 
ἐνταῦθα. ὠκεῖτο πόλις μεγάλη ὄνομα ὮὯπις: πρὸς 
ἣν ἀπήντησε τοῖς “Ἕλλησιν ὁ Κύρου καὶ ᾽Αρτα- 
ξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ ἘἜκβατά- 
νῶν στρατιὰν πολλὴν ἄ ἄγων ὡς βοηθήσων βασελεῖ"' 
καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχο- 

26 μένους τοὺς “Ἑλληνας ἐθεώρει. ὁ δὲ Κλέαρχος 
ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ 
ἄλλοτε ἐφιστάμενος" ὅσον δὲ χρόνον τὸ ἡγούμενον 
τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἦν 
ἀνάγκη Χὶ όνον δι ὅλου “τοῦ στρατεύματος γί- 
γνεσθαι τὴν ἐπίστασιν: ὥστε τὸ στράτευμα καὶ 
αὐτοῖς τοῖς “ἕλλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ. 

21 τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχθαι θεωροῦντα. ἐντεῦθεν 
δ᾽ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθμοὺς ἐ ἐρήμους 
ἐξ παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς Παρυσάτιδος 
κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. ταύτας 
Τισσαφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς 
- Ελλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ 
σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα “χρήματα. 

28. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τέτ- 
“ταρας παρασάγγας εἴκοσι τὸν Τίγρητα ποταμὸν 
ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ “πρώτῳ σταθμῷ 
πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις φκεῖτο μεγάλη καὶ 
εὐδαίμων ὄνομα Καιναΐ, ἐξ ἡ ἧς οἱ βάρβαροι διῆγον 
ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναις ἄ ἄρτους, τυρούς, οἶνον. 
Υ. Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐ ἐπὶ τὸν Ζαπάταν 

ποταμόν, τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν 
ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. 

284. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. ἵν. 25τ-ν. 

ΡὈδυββδηρβ, ἴο ἴῃ ΡΗγΒΟΙΒ τνου, γν ἰσἢ γᾶ ἃ ρ] εἰ συγ 
ἴῃ νι δηα ἢδα ἃ ὑγϊαμε ονενῦ ἢ. Τἤογα ννὰ8 βἰζα- 
αἰδα ἃ ἰᾶγρα οἱὐζγ παιηβδα Ορἱβ, ἤθὰν ψ ῃσοἢ ἴῃς Ογθοκϑ 
τηοὺ ἴῃς ὑαϑίαγά ὑτγοΐμον οὗ ὕγτυβ ἀπ Αγίαχουχοβϑ, 
ψΠ)0 νν88 ᾿θδαϊῃρ ἃ ἰαῦρε δ.ΊΩΥ Το ϑ5αὰ δηᾶ Εοβρά- 
ἴδηδ ἴο πε βυρροτῖ, ἃ5 ἢξ 5414, οἵ {Πε Κίηρ ; δῃά ἢς 
μα! τοά Πἷς οὟνπ ΔτΤΩΥ δηᾶ ναϊοῃεα [6 ατεεῖκβ δ ὑπὸ γ 
Ρδβ5θα ὕγ. ΟἸδαύοῆυβ Ἰεα ῆϑ ὕνο αργϑδβί, δηᾶ 
Πα]ϊοα πὸν δηᾶ ἴδῃ ἰπ ἢΐβ πδγοῇ ; δηᾶ ννῆδζενου ἰῃς6 
Ἰεηρῃ οὗ της ἔον ννῃϊο ἢς Βα) δεα {6 νδη οὗ {μῸ 
ἈΤΤΩΥ, }5ὖ 50 Ἰοπρ᾽ ἃ [πη ἴῃ ἢ4]Ὁ νου] πϑοθββα ]ν 1δβὶ 
ἘΠτοῦρἢ {πΠ6 δητγα δυὰν ; ὑπ γαβοϊῦ ννὰ5 τ΄ ἐνθῃ ἴο 
{ΠῸ Οτδαῖκβ ὑμπϑιηβοῖναβ ὕΠ 6] " ΔΥΙΩΥ βεοιηθᾶ ἴο 6 νϑυῪ 
Ἰαγρε, δῃᾷ ὑῃε Ῥευβίδη ννὰ8 δϑοϊουπαάθα 88 ἢς ναϊομδα 
με. Ετοῖὰ ὑθεγα ὑΠ6Ὺ τάγο δα ἐπτουρῃ Μεάϊΐα, 
51Χ ἀδβογῖ βίαρε, ὑπιγῦγ ραγάβδηρδ, ἴο ὑπ6 ν᾽] ᾶρο5 οὗ 
Ῥαγγϑαῦϊβ,. {πΠ6 τηοΐμον οἵ γτγὺβ δηα ἴῃς Κῆρ. Απμπᾶ 
ΤΙΒθαρἤ ΘΓ 65, ὈΥ ΨΥ οὗ ᾿πϑυϊ της Ογτυβ,2 σάνε ΟΥΟΥ 
{Πμε86 νυν] ]αρς65---ϑαᾶνα ΟἿΪῪ {Π6 5]ανθθ ἴδγῪ οοηἰαϊηθδα 
---ἰο πὸ Οτεεκβ ἴο ρῥ᾽υπᾶθυ. ἴῃ ἴῃδ ὑμεῖε νγᾶ5 
σταῖῃ ἴῃ δρυπάδηςς δηα οαἰὐ]α δηαᾶ οὔπευ ῥγόρεσίυ. 
Ετόοσὰ ὕμεγα ὑπ Υ τϑγοῃεα ἔουγ ἀεβογὶ βίαρεβ, ὕνν στ 
Ρᾶίδβδηρβ, Κοορίηρ με Τίρτνὶβ τῖνοῦ οὐ ἰδ Ἰ6Ε. 
Αὐογοθβ πε τῖνοὺ οὐ ἴῃς ἤγοῦ βίαρε νδβ δἰζυαϊεα ἃ 
Ἰαῦρα δΔῃηα ῥγόβρθιουβ οἰζγ παιηθα ὕδεηδο, ἔτοπλ νυ ἢ] ἢ 
ὉΠ6 ῬΑγΡαυδη5 ὈΤουρ ἢ ον αν Ἰοᾶνοβ, οὔθ 6565 δηα νη, 
ογοββδίηρ ΡΟὴ γδῆϊβ δας οὗ βκίης., 

ν. Αἴεν ὑΠ185 ὑπεῪ τϑδοιεδα με Ζαραΐαβ τίνεγ, 
νν Ὦ10}} νν5 ἔουν ρῥ]εῖπτα ἴθ να. Τῆσδγε παν το- 
γηδίποα ἴπγοα ἄαγβθ. υγίηρ ὑῃ]5 {{π|6 5 ΒΡ ο] 0ἢ8 
ννοτα τε, 10 ἰ5 ἴσα, θαῦ πὸ ρ]οῦ σαπιδ ΟΡΘΗΪΥ ἴο ἸΙρ ὐ. 

1 ρ». τ. ἵν. 9. 
2. 2.6. ὑβγορ ὕΠ|6 τηοῦμον 0 ““Ἰονεβα ἷπὶ ᾿δίύου ὑθδῃ 

ΠΕΡ τγοϊρηΐηρ βοὴ Ανὐΐδχουχϑϑ᾽ (1. 1. 4). 

3δς 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσθαι. τῷ Τισσα- 
φέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας 
πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι: καὶ ἔπεμψέ 
τινα ἐροῦντα ὅτι ξυγγενέσθαι αὐτῷ χρῇζει. ὁ δὲ 
ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. 

Ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε 
Ἔνγώ, ὦ Τισσαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους 
γεγενημένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν 
ἀλλήλους φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς πολε- 
μίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττό- 
μεθα. ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σὲ 
αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τε 
σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον 
οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, ὅπως εἰ 
δυναίμεθα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. 
καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς 
τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας ὅτι 1 φοβηθέντες ἀλλή- 
λους φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν ἐποίησαν 
ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ 
βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν τοιαύτας 
ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα παύ- 
εσθαι ἥ ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν 
οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς. “πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέ 
γίστον. οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους 
εἶναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν αὑτῷ 
παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονί- 
σαιμι. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ 5 ἀπὸ 
ποίου ἂν τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις φεύγων ἀπο- 

1. ὅτι (δπηι., ζο]] ον ΘΟ; ΗΚ] : οἱ Μ5 5. : 
ἃ οὐκ οἶδα οὔτ᾽ Ὁ} 6 ἐπ ἔδ υἱοῦ ΜΒΡΩ, Μαν.: οὐκ οἶδα 80 Ὀαϊζοιυ 

ΜΩ͂Ν. : οὔτ᾽ οἶδα (ἰ6πΠ|. 
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ΑΝΑΒΑΒΘΙΒ, Π᾿ ν. 2- 

ΟἸε το γαβοϊνεά, {πογεΐίοσα, ἴο ἰ'ᾶνα ἃ τηδοίϊηρ 
νὴ ἢ Τ ββρ θυ 68 δα ρμαΐ ἃ 5ἴορ ἴο {656 βυβρίς 8, 
1Ὲ Ἠδ ὈοΟΒβίθ]Υ σου]ά, "είογε ἢοϑυ 165 γοϑυ θα ἔγΌ μὰ) 
6 πὶ; 850 ἢδ βϑῃηῦ ἃ Π]6ΒΒΕ ΠΡ ἴο 588Υ ἰπαὶ ἢς ἀα6βίγεα 
ἴο τηρεῦ ἢϊη. Απάᾶ ΤΙιββαρῆθγηθβ γε] "846 ἰΐτὴ 
ΘΟΙΏ6. 
Ώδη ὑπογ μιδᾶ πιεὶ, ΟἸεαγο 5 ΒρΟα 85 [Ό]]ον8 : 

“ἢἸ Κηον, ἴο "ὲ ϑδυγα, ΤΊββαρῆθγπθβ, ὑπαὶ ὑοΐἢ οὗ υ5 
μᾶνε ἴδίκεη οδῦ5 δα ρίνεη ρ]εάρεβ ποῖ ἴο ᾿Ὠ]Γ6 ΟἿ 6 
Δ ποῦ οῦ ; γε 1 566 ὑΠπὰῦ γοὺ δ΄ΓῈ οὐ γόοῦγ ρυδτγα ἀραϊηβῖ 
15 85 ὑποὺυρ]) νὰ 66 δποιηΐθβ, 8ηα νν6, ορβεγνίην; 
Ὁ15, ἀγὲ Κααρίηρ ρυδτα ὁ ΟἿ 5Ϊ116. Βυΐ βίποθ, Ὀροὴ 
Ἰηαυΐνγυ, 1 ἅτ ΠΆ0]6 ἴο δϑοογίδϊη ἔπαὺ γοὺ ἀγα ὑγγίης; 
ἴο ἀο υ8 Πᾶν, Δηα Ὧπὶ ρεγέδοςν βυσα [δῦ ννε, ἴῸΣ ΟὟΥ 
Ραγῦ, τὰ ποὺ ὄνδὴ {1 Κίηρ οὗὨ ΔΠΥ 806}} {πίπηρ' ἀραϊηϑῦ 
γου, 1 γεβοϊνεᾶ ἴο να 8η ἰηζογνίανν νν 1} γου, 50 ἐπδΐ, 
1ἴ Ῥοββ1}016, ννα τηϊρηῦ ἀϊ8ρε] ὑ1Π15 ταυΐαδὶ αἰδιγαβι.  ΕῸΥ 
Ι Κπον ὑμαῦ ἔμετε ἢᾶνε θδθὴ οᾶ865 ϑέοτε πον--- 
50η16 οὗ ἴθ ἴῃς6 τϑϑυ]ὺ οὗ 9] πάον, οἴμοῖς οὗ θα 
ΒΌΒΡΙ οἰ οἢ.---Ὑ ΠΘΥ6 τηθ Ψψῆο ἢᾶνε Ὀδοοιὴθ ἔδαν ἢ] οὗ 
Ο6 δηοίῃμονι ἃπα νι) εα ἴο βἔσικα μεΐογε {πον γοτα 
βίγαοῖς, ἤαᾶνα ἀοης ᾿ἰὑΓΘΡΑΓ80}]6 δὰ ἴο Ῥθορὶα Ψο 
ΘΙ πο πον ἱπ᾽θηαϊηρ' ΠΟΥ, ἕου ὑπμδῖ τηαϊζειν, ἀΘϑι της 
ἴο ἀο δηγὑ]ίηρ οὗ {π6 βοτὺ ἴο ἔθ. [ἢ {Π6 ᾿δ]16  , 
1Ππ 6η, [Πα 5Ό 0 ἢ. τυ που βύδπαϊηρβ ἀγα μ᾿ εβὶ βευ]εα Ὀγ 
σοηΐεγεποθ, 1 ἤᾶνα σομ]6 ἰ6.6, δπὰ 1 υνν]8. ἴο ροϊηῦ 

,ουΐ ἴο γου ὑΠᾶαῦ γοὺ δ΄ τηϊδία θη ἴῃ αἰ ϑ γυϑὑηρ᾽ 15. 
“Ἐονυ, ἢἤγϑὲ δηά σΠΙ ΘΗ, οὐγ οαἴῇ8, βου ὈΥ ἴΠε6 σοί, 
βἰδηα ἴῃ {Π|6 νὰν οὗ Οὐ θεαϊηρ ΘΠ 6Π})168 οὗ ὁὴ6 δῃοῦμου; 
Δηα ἴΠε τδῃ ΨἼΟ 185 οοῃβοῖουβ ὑῃδῦ ἢς 85 ἀἰβγεραγαβά 
ΒΌΘΗ οἰ! δ, 1 [ῸΓ ΤΩΥ̓ ρμᾶῦΐ 58ῃοι]αὰ πϑνοὺ δοοουηΐ 
ΠΑΡΡΥ. Εογ ἰῃ ννδῦ ν τ ἰῃ6 σοαβ] Κπονν ποὺ οἰ 6. 
Ὀγ ψῃδῦ βγη 685 οὗ ἔοοῦ οὐ ἴο ψ ῇῃδῦ ρμ]δςος οὗ τεΐιυ ρα 
οἠβ οοἰα τὰκ ἢΪ8 Ἔβοᾶρὲ, οὐ ἱπίο ψῇῆδι ἀδυκ 85 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ.. 

φύγοι οὔτ' εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη « οὔθ᾽ 
ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη. πάντῃ 
γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα καὶ πάντων ἴσον οἱ 
θεοὶ κρατοῦσι. 

Περὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω 
γιγνώσκω, παρ᾽ οὺὃς ἡμεῖς τὴν φιλίαν συνθέμενοι 
κατεθέμεθα' τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων. σὲ ἐγὼ ἐν τῷ 
παρόντι νομίξω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. σὺν 
μὲν Ὑ6 σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποτα- 
μὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" ἄνευ 
δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός" οὐδὲν γὰρ 
αὐτῆς ἐπιστάμεθα: πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, 
πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός, φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία: 
μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. εἰ δὲ δὴ καὶ 
μανέντες σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν 
εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέ- 
γιστον ἔφεδρον ἀγωνιξοίμεθα "; ὅσων δὲ δὴ καὶ 
οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι 
κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐγὼ 
γὼρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομί- 
ζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βού- 
λοιτο' σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ 
χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ σῴξοντα, τὴν δὲ 
βασιλέως δύναμιν, ἧ ῃ , Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ 
ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. τούτων ὲ τοιούτων 
ὄντων τίς οὕτω μαΐνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ 
φίλος εἶναι; 

᾿Αλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω 
ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. 

1.χε καὶ τῶν Μ55.: αδῃι. Ὀγϑοϊκοίβ. 
3. ἀγωνι(ζοίμεθα ὕπ6 ἰηξοῦῖοῦ ΜϑΝ., Μᾶαγ.: πολεμήσομεν ἴΠ6 

μεῖτογ Μϑδ., νοὶ (ἀθπι. ξο]]ονγβ, Ὀγδοϊκοίηηρς ἂν ΔΌονΘ. 
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ἨῈ οου]ὰ 5ἴδαϊ ἀᾶγ, οὐ ἢον ἢς οου]Ἱα νι πάγανν Ὠϊτ- 
56} ἴο ἃ βεσυγε ἔογίγεϑθ. ΕῸΥ ἃ}} [πΐηρδ ἴῃ 8]1. Ρ]δοθ5 
ατα βυθ]εοῖ ἴο {πῸ ροάδβ, δπα 411] Ἂἰϊκὲ ἴῃς ρσοᾶς Πο]ὰ 
χὰ ὑΠ|6ῖγ σοηΓΟΪ. 

“«Τουσβίπρ [Ππ6 ροαϑ, δ η, ἃπα οΌΓ οαἴῇβ 1 δῖὴ ὑπ 
τϊη 66, 8π6α ἴο {Π6 Καδρίηρ' οὗ {πΠ6 σοάβ νψε σοπβίρηῃεα 
1} ε ἔτ Ἔα 88ῃ1Ρ ν ϊοἢ να οονεηδηϊεα; Ὀυΐ 85 ἔογ [Πΐπρϑ 
Ἠυτήδη, [ἰ "εϊίενα ὑπαὺ δ΄ ὉΠ15 {ἴθ γοὺ ἀγα ἴο ἃ5 {116 
πτεαϊεβὺ ροοα ψε ροβ86585.. Εοσγ, ψ ἢ γοῦ, Ἔν ΕΥῪ τοδά 
15 ΘΑΞΥ [ὉΓ 8 ἴο ὑγάνεῖβθ, ἘΥΕΤῪ Υἶναῦ 86 ρῬᾶ55800 6, 
ΞΌΡΡΙΘ5 ἅγὰ ποῖ ἰδοκίῃρ; νι πουΐ γου, 411 οὐν τοδα 15 
ΤΗΓοΙρΡῊ ἀδκη688--οῦ ποπε οὗ [Ὁ Ὧἀο νγνε ἵκζπον.--- Ἔν Ὺ 
Υἶνεν 15 ἢδγα΄ ἴο᾽ Ρ858, Ἔν εσῖῪ ογοννα Ἔχοῖϊθϑ ΟἿ ἔδαυβ, 
ΔὨ τηοβὶ ἐεατγέαϊ οὗ 41] ἰ5. βο! !δαάε --- ον 1ὖ 15 ογον ἀθα 
ἔᾺ}} οὗ νδηΐϊ. Απα 1 νὰ βϑῃουϊά, ἱῃ ἔδοῦ, ὲ βοἰϊζϑᾶ 
ν ἢ πδάη 658 Δα 514} γοιι, Βῃοι] ἃ τννε ποῦ σανίδι η)υ, 
Αἴθου δ᾽αγίηρ οὐν θεπεΐδοϊζου, θὲ εηρᾶρβα ἴῃ οοηΐαϑὺ 
ν 1 ἴΠε Κιηρ, ἃ ἔγ 5 ἢ δῃηα πχοϑῦ ρον! ορροπεηῦ} 
Αραΐη, μον στεδαῦ δηα ὈΥσ}}Ὁ ἂὐὸ ἰῃ6 ἤορεϑβ οὗ νψ ῃ]ο ἢ 
1 5Που]α τοῦ τινϑβοὶῦ 1 1 αἰϊξειηριεα ἴο 40 γοιι Δ γ 
ἤάδττη, 1 ν}}}] τεϊαῖα ἴο γοῖ. [1 βεὺ τὴν πδαγῦ ὕροῃ 
μανίηρ Οὐγὰβ ἴον τὴν ἔθ πα εοδαβα 1 ὑποιρηὶ ὑπαὶ 
ἢ6 νὰβ 6 ᾿εϑῦ 40]6 οὗ 4]1 ὑμε τπηδη οὗ ἢΐς {ἴϊτηθ ἴο 
εποῆῦ σοι ἢς ρ]εαβοᾶ ; ὰῖ πον 1866 ὑμαῖ ἰζ ἰ5 
γοῦ ΨῆὴΟ ροββεβ8 Οὐγαβθ᾽ Ῥόναῦ δηπα ἰογγϊζουυ, ψ 116 
γεϊαϊπἰηρ γουῦ οὐ ἰγεϑί465, Ὧἃπαὰ ἰῃδῇ ῃΠ6 ροννεὺ οὗ 
16 Κίηρ, σῇ ἢ Ογτὺβ ἰουπα ποδία, ᾿ς ἔου γοι ἃ 
ΒΌΡΡοΥ.. δ΄η:σα {Π|15 15. 80, ΨΏΟ 18 80 τηδα 8ἃ5 ποῖ ἴο 
ἀεϑῖγε ἴο μὲ γουν ἔτ] επα ὃ 

“Απα πον ἴοῦ πε οὐῇδσ 5146,---ἰοῦ 1 ν}}} ρσὸ 
ΟὨ ἴο [6]] γοὰ {πε ρστοιπάβ ὑρὸρ ψ ἶο]}) 1 »ᾶ86 
η6 πορα ὑμαῦ γοὺ ψΨ}}}} ΠΠζενγῖβε ἀαθβῖσε ἴο Ὀ6 οὔΐ 

1. Το ἔφεδρος, ἴῃ {6 Ἰαηριᾶρα οὗ τοῖς δί ]θῦϊοβ, νγὰ8 Ὁ} 68 
τη ννῆο Παα ““ἀγάνῃ ἃ Ὀγ6,᾽" δῃα 80 νγαϊζϑα ἴοσ μ6 σγϑβα]ὺ 
οὗ ἃ οοπίαϑῦ 1 ογάθυὺ ὕο θῆραρβ ὑΠ68 ν]οΐογ. 
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13 οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὗς 
νομίξω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς 
ὑμῖν παρασχεῖν" οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ 
καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἷναι, ἃ οἶμαι ἂν 
παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ, ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. 
Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς γιγνώσκω 
τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ 
χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισθε τῆς νῦν σὺν 

14 ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι 

1ὅ 

16 

17 

’ - 

σὺ εἰ μὲν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ 
ἤ ’ 

τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἂν ἀναστρέφοιο ἔχων 

ἡμᾶς ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν μισθοῦ ἕνεκα ὑπη- 
“- 3 Ἁ Ν [οῚ “ 7] ξ Ν 

ρετοῖμεν ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἣν σωθέντες ὑπὸ 
ἴω ’ ΄“ 

σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν. ταῦτα 
πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι 

»“ Ὁ 3 

τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκού- 
Ἁ Ν) 1 ’ Φ 3 Ἁ ὃ Ἁ ’ 

σαιμι τὸ ὄνομαϊ τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν 
ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύ- 
ομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε' Τισ- 

’ ,ὔ σαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη. 
᾿ 3 ’ ᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου 

’ὔ ον ἣ ’ 

φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι 
2 Ἁ Ν ’ ἕ » “ ΄“: 
ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ 

- ἧς . ε 25.ᾺΔ ΄, “ ᾿ΦῸΣ σαυτῷ κακόνους εἶναι. ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς ὅτι οὐδ 
ς “ ᾽ 9 ζω Μ 3.» 2 ’ 

ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοί- 
3 ’ 4 ς [9] 3 [4 3 

ητε, ἀντάκουσον. εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπο- 
λέσαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήθους 

1 τὸ ὄνομα Μ55.: δι, Ὀγϑοκοῦβ, ἔο]]οννηρ ΒΊΒΒΟΒΟρ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, ΠΟ ν. 12-.} 

ἐγιθπά. [1 Κηον ἰῃδὺ {ΠῚ Μγϑίδηβ δα γου ] βοπια ἴο 
γοῦ, δπᾶ [ἰ με]ίενα ὑπαὶ ψ 6} ὑῃς οτος 1 πᾶνε [ οου]ά 
χα ὕπεπι γὙΟῸΣ βγη ϊδβῖνα βαγνδηΐβ; 1 πον ὑπαὶ 
πὸ Ρ 5 αΔπ5 4150 γος γου, ἀπά 1 Πεᾶν ὑπαῦ {Π6 ΓΕ 
ΑΥῈ Πκονν δε ΤΔΠΥ ΟΠΟΥ ὑγ068 οὗ ἴῃ βάτὴης βογὺ; 1 
σοιυ!]ά ρυΐ ἃ 5ἴορ, [ {πίηκ, ἴο ὑπεὶγ Ὀεΐηρ᾽ ἃ σοηὐηυΑ] 
ΔΏΠΟΥΔΠΟΘΕ ἴο γΟΣ Ργοβροῦῖυ. 45 ἴον ἴῃς Εργριίδη, 
νυν ψ Ὠοχὰ 1 ̓ εᾶγ ὑΠαὖ γου 416 Ἔβρθοῖδ! } Υ δῆρτυ,  ἀο 
ποῦ 566 ψῇῆδί ἴογοα γοι οου]α ἰεϊζευ δἸωρίου ἴο δἰα 
γοῦ ἴῃ οἤδβυβίηρ ἔπ θτα ὕῆδη {6 ἴογοα ψ ἢ ἢ 1 πον 
ἢᾶνθ. Αρϑΐῃ, ἴακε ἴ[ἢοβα ψ]ὸ ἄννε]}] δγουπα γοι : 
1 γου οἶοβα ἴο "ὲ ἃ ἔγἹεπά ἴο δῆγ, γοι οουἹᾶ μὲ {ῃςε 
πτεαΐαϑῇ ροββῖθ]ε ἔτι ηα, νυν] 6 1 ΠΥ ψγεγα ἴο ΔΠΠΟΥ 
γοῦ, γου οουϊὰ ροΪΑΥ ἴῃς ρᾶτὺ οὗ τηδϑίθὺ ονεῦ ἔθ πι ἴῃ 
οᾶ56 γοῖι Βδά υἱ ἴον βιιρρογίθιβ, Ὁ νγε βῃου]α βεῦνε 
γοῦ, ποῦ ΠΥ ἔου {16 586 οὗ ρϑυ, "υΐ 4150 ουαἷ οὗ 
τπ6 σταϊίΓ46 ῃαῦ νγὰ βῃῃου]ᾶ ἔδεϊ, δῃὰ ΥἹρ. Ὺ ἔεεὶϊ, 
τοννατα γου, ἴπΠ6 δὴ ψο πὰ ϑβανεᾶα υ8. ΕῸΥ τὴν 
Ραγῖ, 85. 1 σοῃϑ 6} 411 [ῃ656 [πίηρβ ὑῃ6 ἰΙάεδ οὗ γουγ 
ἀϊδιγυβίιηρ 5 5668 ἴο τὸ 80 δϑίοῃ βῃΐηρ ὑμαῖ 1 
5Που]α θῈ νϑῦῪ ρ]δα ἱπάεεα ἴο ἢδαν ἴδ πϑῖης οὗ {6 
Ἰῆδῃ γῆὴα 5 50 ΟΙδνεὺ ἃ ἰδ] ον ὑπαὶ 8. [4}}ς οου]Ἱὰ 
Ρεύβυδάθ γοὺ ἔμπα ψγὰ ψαῦα οἢουβηϊηρ (65 ρτ5 
ἀρεϊηβῦ γου.᾿ ΤὨμυβ ταυοἢ ΟἸδάγοῆι5 βαἰα, ἀπα ΤίΊββα- 
ΡἤΘΓΏ68 ταρ] 6 ἃ5 ἔΌ]Π]ον8 : 

“10 15 ἃ ρίθαβυσε ἴο τῇϑ, ΟἸθαύσῆυβ, ἴο ἢ θδὺ ΥὙΟῸΓ 
565 10]1.5 ψογαβ ; ἴον ἴἰἴ, Ποϊαΐηρ ἴπεθθε νίενβ, γοι 
5ῃου]α δεανίβα δὴν 11] ἀρσαϊηδῦ τηϑ, γοὰ νγουϊα δὖ {Πς 
βΆ 126 ἰἶἴτης, 1 ΓΠΐηκ, θὲ βου πρ 111-ν}}} τονγαγα γουτν- 
561 α]5οβ. Απᾶά πον, ἴῃ ογτάδν ὑπὰΐ γοῖι Π]ΔΥ͂ ΕΔ ΥῚ 
ἐπαῦ γοὺ Π{Καννῖϑε ἀγα τι βῦΆ Κ ὴ ἴῃ αἰδ γαπεϊηρ εἰ ΠεΥ 
ὑπὸ ΚΙηρ ΟΥ τιγ561}, ἴακα γοῦν ἤαγῃ ἴῃ ᾿ἰδιθηΐησ, [ἢ 
γα “γοσα, ἰπ ἔδοῖ, ἀεοίτουβ οὗ ἀεδδιγουιηρ γου, ἀο65 [ὦ 
86ϑῃ ἴο γοῦ ὑπΠπαῦ νγα ἤᾶνα ποῖ σαν τυ ἴθ ρα ηαδησα 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

Φ ς σὰ “ ς ΄ ΄οὦ 

ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως ἐν ἡ ὑμᾶς μὲν βλά- 
πτεῖιν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντειπάσχειν δὲ οὐδεὶς 

[4 ’ “κι 

18 κίνδυνος; ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπετί- 

19 

2] 

θεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν; οὐ τοσαῦτα μὲν 
ΝᾺ , Ἁ ΠῚ 

πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ δια- 
΄Ὥὥ Ν δῤ κ“- ΄ς“ 

πορεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευ- 

τέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν 
Γ 3 9 

παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν 
ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα 
μάχεσθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὗς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι 

’ »ῸὉ- ΄ὰ 

διαβαίητε, εἰ μὴ ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ 
΄“" ξ΄“ 

ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώμεθα, ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ 
΄ὰὸ ΄“ Νὰ Ὁ ᾽ 

κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν" ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν 
Ἁ ζω. ΄- 

κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς 
9 0.9 3 ’ 9 Ά 9) ’ Ἅ ͵ οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 
΄ὰ ’ 

πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους πόρους πρὸς τὸ 
΄΄ι ΄ὰ ᾽ “ 

ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα ἡμῖν ἐπικίν- 

δυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν 
’ 9 ᾽ὔ ἃ, ’ Α Ν “ 9 

τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν ἀσε- 
. Ν ’ 

βής, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός; παντά- 
πασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ 

ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι 
δι’ ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς 
ἀνθρώπους πράττειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ 

7 ΕΥ̓ ΕῚ ͵ Μ 3 ’ὔ 59 

Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν. 

᾿Αλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο 
» φ3ι᾽΄΄οῆὴ Ὰην7νΤ [4 »9 Ἁ 3 ,ὔ] ν Ἁ 

ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τὸ 
τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος 
9 β ἕξ ἴω ὃ Ἁ θ ὃ (α 7 [4 

ἀνέβη ἕξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων τούτῳ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒΘ, 1]. ν. 17--22 

Δη6 ἱπίδηϊγν δηᾶ ταΣ] ΠΑΥῪ δαυϊρτηθηῖ, ΠΟΘ ΌΥ να 
βῃου ]α )ὲ 40}]6 ἴο ἤᾶυτὴ γοὰ ψιτῃουΐ θεΐηρ ἰῇ ΔΗΥ 
ἀδηροῦ οὗ βυευίηρ ἤδγπι Οὐγβοῖνεβ Οἵ 60 γοιῖι ἐπὶπ Κ 
τὺ νγα β!ου]α ποῖ ἢᾶνε ρ]8οεβ βαϊῦα}]Ὲ ἔον αὐϊδοκίηρ 
γουῦ [2ο γοὺ ποὺ )εἰ)ο]α {ἢδ86 ναβϑὲ ρ]αῖπβ, νν ὨΙοἢ 
Ἔνθ ον, ΔΙ ΠΟῸΡἢ ἴπΠῈΥ ἅτε ἔγίθπαϊγυ, ἢ 185. οοβίηρ 
γοὺ ἃ ἀδδὶ οὗ ἰδαροὺγ ἴο ἔγάνθῦβε ἢ Δπα ἴπεβε ρσγεδὶ 
γμλουηΐδῖη5 γοὺ ἢᾶνα ἴο ρ4858, Ψ ῃΟἢ 6 οδ ΟΟΟΌΡΥ ἰῃ᾿ 
δάνδησα 8Π6α ΘΠ ΘΥ ἱπηρ4558}]6 ἔου γοῦ ἢ 8η6 ἢᾶνε 
να ποῦ {Πε686 ρσγεδῦ γίνουβ, αὖ γῃ] οἢ γα ολη ραγοοὶ οαὐ 
νη δΐανον ΠΏ ΕΥ οὗ γοὰ ΨῈ ΠΊΔΥῪ ο]ιοοβα ἴο ἢρῃὶ 
νυ [}----ΒοΠΊ6, ἴῃ ἔλεῦ, ψ ] ἢ γοὺ οου]α ποῖ οἴῸ58 δὺ 4]] 
ὉΠ]685 να οδΥγδα γοὰ ονεῦ ἢ Απα ἰἔ να ἡνεῦα ννογϑίθα 
αὖ 411 [ῃ656 ροϊηΐβ, πα νευ Π6 1685 Ὁ 15 σαγίδίη [ῃδὺ ἤγε 
σδ ψγοῦϑὺ ΟἿΌΡΒ; ὈΥ θυγηΐηρ πε ὕρ ψὰ σοου]Ἱὰ 
γὴρ ἰδηγίπα ἰηΐο {πΠ6 ἢεϊα δραϊηβῦ γοῦ, δηα γοὰ 
οου]ά ποῖ ἤρ]ιῦὺ ἀραϊπϑῦ ὑπαῖ, Ποννενεῦ Ὀτάνεα γοῦ ταὶρ 
ΡῈ. δίῃος, ἔθη, γα ἤᾶνα 850 ᾿ΔΠΥ ννᾶγ8 οὗ τηδκίηρς 
ὙΔῚ ὍΡΟΙ γοῦ, ΠΟ ΟΠ6 οὗἉὨ {{ΠἸδϊ ἀδηρεγοιιβ ἴο 5, ΠΥ, 
πῃ ΒΘ Ο6ἢ ἃ 6856, Βῃουα νὰ οιοοβα οιιὖ οὗ {δι 4]] 
{πᾶὺ οπδ νγᾶὺ νυ] ἢ ΔΙΟηα 18 ἱπηρίοιιβ ἴῃ 116. β'ρῃῖῦ οὗ 
116 ροάδβ δῃηά βῃδιηθία 1η {116 οἰσῃΐ οὗ αθη ἢ ΕῸΓ [ὖ ἰ5 
ὕΠο586 ψῆο ἂῇύαὲ υἰΐευὶν νὶτῃουΐ ννᾶγ5 ἃπα τηθϑηβ, Ψ 0 
ΓΘ Ὀουπα ὈΥ προδβϑὶῖυ, δπα νὴ. 816 γδβοᾶὶβ ἴῃ ἈΠΥ͂ 
οά456, ὑπαὶ δια Πρ ἴο δοσοιρ] ἢ 8 ο]εοῦ Ὀγ 
ΡΘΥ͵υΥΥ ἴο ἴΠ6 ροαβ πα υὑπΐδι  ] 655 ἴο θη. Α5 
ῸΓ υ5, ΟἸδΑΙο 5, ὸ ἀ΄6 ποὺ 50 ῃγΘΑϑοηΐ ΠΡ ΟΥ̓ 
ἔοο] 5}. “ 

““Βυΐ νῆγν, οὔδ πιὶρῃῦ 85], ψῆδη [ὃ ννὰβ ροββϑίὶς 
ἔογ τι5 ἴο ἀδϑίσου γου, αἸα νγαὲ ποῦ ργοοθεα ἴο αἋο 809 
ΤῊΘ τεᾶθοὴ ἔογ [ἢϊ5, 06 νν 6 }] δβϑυγεα, ννᾶϑ. ΠΥ ΘΑΡῸΥ 
ἀεϑίγα ἴο ρῦονα πιγβο] ὑγυβύνογ!υ ἴο ὑΠ6 Οὐθ εκ, 50 
πδ΄ νι {Π6 5816 ΠΊΘΓΟΘΏΔΥῪ ἴογοα ψ ῃ ] ἢ Ονὐτὰβ δὰ 
ἋΡ ἔγομι ὑΠ6 οοδβῦ ἰῃ πε αι ἢ οὗὨἨ ννᾶρὲβ ραϊα, 1 ταὶ σὺ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

3 Ἁ ΄οὦ 3 ϑ 3 ’ Ψ ᾽ ἐμὲ καταβῆναι δι’ εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. ὅσα ὃ 
ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ 
δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ 

τιάραν βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ 
3 δι. ’ὔ 3 Ἅ φ »"“’3ΟῷὄὅϑΚϑ᾿ , ν ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος 

- » εὐπετῶς ἔχοι. 

Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν" 
4 3 “Ὁ Ν» Ω’ . ἢ ς κ-« 3 καὶ εἶπεν: Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς 

φιλίαν ὑπαρχόντων πειρῶνται διαβάλλοντες 
ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα 
παθεῖν; Καὶ ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ 
βούλεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ 
ἐλθεῖν, ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέ- 

ς Α 3 ΝΣ ᾽ὔ Ν [οὶ λ 2 Δι γοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ 
στρατιᾷ. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω πάντας, 

δ Ν μι , Ψ ἊΝ. Ν οἷ» ΄ καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. 
Ἔκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλο- 

φρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευε καὶ 
’ 3 ’ “Ὁ Ἁ [ὦ ’ « 2 

σύνδειπνον ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Ἰζλέ- 
αρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῆλός τ᾽ ἣν 
πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσα- 
φέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τε 

΄“ »9 Ν τΤ' , ὗ 9. 9, 

χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρνην οὗς ἐκέλευεν, 
καὶ οἱ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες τῶν Ἕλ- 
λήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς 

1 οἱ ἂν Μ55.: ἐὰν (ἀδιη., ζο] ον ᾿᾽πάοτ. (θην. αἴ8ὸ 
Ὀνδοϊτοίβ τῶν "Ἑλλήνων, ζο]]οννης ΠὨοῦτεθ. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, Π. ν. 22--2} 

58ο ὕδοῖκ ἴο ὑπε οοαϑὺ ἴῃ ἴΠπ6 βεουγτν οὗ υεηδῆϊς σοη- 
ἔειτεά. Αμπὰά δ5 ἴογ 8ἃ}} ἴπε6 νὰγβ ἴῃ ψ ῃϊο ἢ γοὺ δἴα οὗἁ 
1.568 ἴο 26, γοῦν Αἰδο ἢᾶνα τηδηὐοποϑα βοὴ οὗ ἴδηι, 
υΐ 1 15 1 ψῃῸ Κπον {Π6 τηοϑὲ ἰπηροτίδπί : ἔπε Κίηρ 
ΔΙΌΠΘ ΤΥ Μοῦ Ὀρτσηῦ ὑΠ6 ἴδια ὑπαῦ ἴα ἀροὴ {Π6 
Π6δα, Ὀυΐ δποΐμον, ἴοο, νυ ἡ} γον Π6]Ρ, πιϊρῃῦ δαϑιν 
50 ννδδῦ ἢ οπα ὑμαῦ ἰ5 ἀροη ὑπ6 ᾿ξαγὺ.1 ᾿ 

Ι͂ὴ {π656 [Πϊηρ8 ὑπαῖ ἢ6 βαϊα Τίββαρῃεγηθς βθθιηθα 
ἴο ΟἸδατγοῆυβ ἴο θὲ βρϑακίηρ πε ἔγαϊῃ ; δηα (Ια υοῃ5 
βαϊα : “ ΤὭεη ἀο ποῖ ἴποβε6 ννῆο τὲ ἐπἀβανουτίης, Ὀγ 
4156 οἤαγρεβ ἴο τῆᾶκε 8 δμθηχΐθθ, 6 πη 6 Πᾶνα 
ΒΌΘΝ στουπαᾶβ ἰοῦ ἔτη β} 0, ἀδβεῦνε ἴο βυδυ {Π6 
υὐιεττηοδῦ ρθη] δ᾿ “ὙΥε5,᾿ 8814 ΤΙββαρἤθγη 65, 
““ Δῃα ἴογ τὴν ρμρᾶτγῖ, ἰἢ γοῖιι ΚΘ ΠΥ 815 ΔΠα οδρδ 8. ἄτα 
ἴο οομξα ἴο πη6,1 ψ1}} σίνα γοῦ, ρυ ]]οἶγ, [Π 6 ΠδΙ 685 
οὗ τΠο86 ψο ἴ6}} τὴς ὑμαῦ γοι ἃ ρ]οιϊπρ ἀραϊηξῖ 
τὴ 8πα {1Π|6Ὲ ΔΙΊΩΥ ὉΠΟΥ͂ ΤΥ σΟπηΔηα. “Απάᾶ [, 
5814 ΟἸεαγομι5, “ Ψ1}} Ὀγίηρ ὉΠ δῃὰ 411, ἀπα ἴῃ ΠΥ ἴυτῃ 

. ΜΠ πλάκα Κποόονῃ ἴο γου ψγῃΘηοα οοιηθ ἴῃς ταροσγῦβ 
τηδὲ 1 Πᾶν δοὰῖ γοιι. 

Αἴεν πὶ σοηνοτγβαύίοη ΤΊ βθαρ ΘΓ 65 εἰοινεᾶ 4}} 
Κίπαπα55, αν τηρ (ΟἸοαγοῆα5 δὖ ἐπ {τα ἴο βἴαν ψ ἢ 
Ὠίτῃα δῃηα υηλκίηρ Ὠΐγῃ ἢϊβ σιεδῦ δ ἀἴηπεν. Οἡ {πὰ 
[0] ον πρ ἀἀγ, ἤδη ΟἸδαγοῃα5 γεῦιγη θα ἴο ἔπε στεεὶς 
σδιΏρ, 6 ποῦ ΟὨΪΥΚ' πηδᾶδ ἴζ οἶθαν ὑμδῦ ἢ ἰτηαρίὶ πεα Πα 
γγᾺ5 ΟἹ. ΥΘΙῪ ἔτεα ἶν ἴδυτηβ ψἱ Ὁ) ΤΊΒΒΑΡ ΠΛ 6 5. ἀπά 
γτερογίθα ᾿ἴΠ6 ψογαβ νη ἢ ἢς Πδα υὑβ6α, αυΐῖ Πε 5δα 
τῃδ΄ὺ [Πο56 ννῇοπι ΤΊ βϑα ρθη 5 δα ᾿ἰηνϊοα τηυδῖ σῸ 
ἴο ἴτω, δῃα {πὲ ψῃοον ον διηοηρ ἴμ6 Ογεεῖκο βου] α 
θὲ οοηνϊοϊεα οὗ τπηλκίηρ α᾽ϑε σἤδῦραβ οὐρῶϊ ἴο θὲ 

1 ΤῊΘ ἢἤγϑυ οδιθθ βίαίθβ ἃ ἰδοῦ οὗ Ῥογβίδη οουτγῦ οὐααθϑίίθ : 
π6 βϑοοπαὰ ἰβ δρρδυθηῃῦν ἰηύθπαθα ἰο σίνο ΟἸθδιοῆυβ ὑΠ6 
᾿πῃηργοϑϑίου ὑῃδὺ ΓΊΒθα ΡΠ ΓΠΘ 8. ΔΒΡΙΓΟΒ. ὕο ὕὍη6 Ῥουβϑίδηῃ ὑῃγοΊΘ, 
δια ἔοσ Ὁῃδῦ γθᾶβοιῃ τα} }ν 681 γ68 ὕῃθ ἐγ Θηἀϑῃ:0 δῃα Ποῖρ οὗ 
(ῃς ατθοῖκα, 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

“Ἕλλησιν ὄντας τιμωρηθῆναι. ὑπώπτευε δὲ 
εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, εἰδὼς αὐτὸν καὶ 
συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου καὶ 
στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, ὅπως τὸ 
στράτευμα ἅπαν πρὸς αὑτὸν λαβὼν φίλος ἡ ῇ Τισ- 
σαφέρνει. ἐβούλετο δὲ καὶ Κλέαρχος ἅπαν τὸ 
στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ 
τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ 
στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τίνες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάν- 
τας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς μηδὲ πιστεύ- 
ειν Τισσαφέρνει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέ- 
τεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατηγοὺς 
ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς: συνηκολούθησαν δὲ 
ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς 
διακόσιοι. 

᾿Επεὶ δὲ ἡ ἦσαν ἐπὶ θύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἱ 
μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, Πρόξενος 
Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, ᾿Αγίας ᾿Αρκάς, Κλέ- 
αρχος Λάκων, Σωκράτης ᾿Αχαιός' οἱ δὲ λοχαγοὶ 
ἐπὶ ταῖς θύραις ἔμενον. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον 
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελαμβά- 
νοντο καὶ οἱ ἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 
βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίον ἐλαύ- 
νοντες ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ 
ἐλευθέρῳ πάντας ἔκτεινον. οἱ δὲ “Ἕλληνες τήν 
τε ἱππασίαν ἐθαύμαζον ἐ ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁ ὁρῶν- 
τες καὶ ὅ τι ἐποίουν ἠμφεγνόουν, πρὶν Νίκαρχος 
᾿Αρκὰς ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα 
καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς “χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε 
πάντα τὰ γεγενημένα. ἐκ τούτου δὴ οἱ Ἕλληνες 
ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 11 ν. 27-.24 

᾿ΠΡυΙβΠ 64, 85 ὑγαϊζουβ δπᾶ ἔοβ ἴο ἐπε αγεεκβ. Νον 
ΟἸδδυο 5 βυθρεοϊεα {Πδῦ ἴῃς δυΐπονῦ οὗ ἴῃδϑε 5]4η- 
ἄεῖθ νν9 Μοποη, ἴογ πὰ νγὰβ ἀινατα ὑμαῖ Μϑηῆοη δα 
ποῦ ΟὨΪΥ Πιδά τηεεἴϊηρε ψτῦι Τ ἸΒΒαρ ΘΓ 65, ἰῃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ 
ἢ Αὐίδθυβ, θαῦ ννᾶβ 1580 ογρδῃϊζίηρ ορροβιτἴοῃ ἴο 
ἨΪ58 οὐ Ἰοδαθυβῃ δηα ρμ]οϊηρ ἀραϊηδὺ ἴω, ψ ἢ 
ἐῃς ᾿πύδηϊίοη οὗ νἱπηΐηρ ον ἴο ᾿ἰπηβ86] ἴῃς δητς 
ἉΤΤΩΥ Πα {πεν βεουγίηρ ἴμς ἔθ πάβῃ!ρ οὗ Τίββα- 
ῬΠεΥπ68. (Ἰεδγοῆυβ ἀεβίγεα, μοόνγανοῦ, ἴο ἤᾶνα {πὸ 
Ἐπ γα ΡΥ ἀενοϊεα ἴο Ὠΐτ δπα ἴο ραΐὺ [ἢπ γεΐγδοίουυ 
ουαῦ οὗ ἴΠ6 νᾶγ. Α5 ἔου {πε 5ο]αΐδγβ, βϑοῃ)Ὲ οὗ ὑπδ 
τηδα 6 οδ]εοιϊ 5 ἴο ΟἸδαγο 8 ρτγοροβαὶ, υτρίηρ δὶ 
1Π6 οαριδἰπβ ἃπα σεαηθγαὶςβ 5Βῃου]α ποῖ 41] ρὸ ἀπα {παῖ 
ὉΠ6Υ 5Ππου]ὰ ποῦ ἰγυβὺ ΤΊββαρἤθσπεβ. Βαυῖ ΟἸδαγο 5 
νεΒοι θην ἰηβίβῖθα, υπ0}} ἢῈ βϑουγοα δὴ ἀργεειηθηῖΐ 
ὑπαὺ ἔνε σοπογαὶθ 5ῃου]α ρῸ δῃα ὑὕνθητΥ οδρίδὶῃβ ; 
Δηα δρουΐ ὕννο μυπαγεα οἷ {116 5] αἴθ 5 4150 Ὁ] ον εα 
δοηρ, νι ὑΠ6 ἰηϊοητίοη οὗ ρσοίηρ ἴο ταδυϊκεῦ. 
βοὴ παν γοδορῃοα ΤΊβθαρῃευμοθ ἄοοῦβ, ἴῃς 

σομογα]5 ὑγετα ἰηνίζεα ἰπ- -γοχαοηῆὰβ ἴηΠ6 Βοροϊζίδῃ, 
Μεποη ἔδεε 1] 6888] πη, Αρίδβ [16 Αγοδαΐδη, (Ἰθαυο 8 
{πε [,οοηῃΐδη, Δηα ϑοογαῖος ὑῃ6 Αοἤδϑϑη--  1}]6 πε 
οαρίδϊπθ5 ναϊϊεα δ {πῸὶ ἀοοῖβ. Νοῖ Ἰοὴρ δἴεγναδγα, 
αὖ πε 881η6 5'ρῃδὶ, ὑῃοϑα νη ψνεῦα βεἰζεα δηά 
ἴ[Ποβ6 ουϊδίάε ψεῖε οαὐ ἀονψῃ. Αἴἶεν {Π15 βοης οὗ 
1Π6 Βανγατίδη Πουβοιηθη τοάθ δρουῦ ονεῦ ἴῃς μ]αΐῃ 
δηᾶ ΚΙΠ]δα ἀνοῦυ Οατὐεακ ὑΠ6γΥ τηεῖ, ψ ῃϑθον δανα ΟΥ 
ἔγθοθδῃ. Απᾶ ἐπε Οὐθοκ νοπάογεα δὖ {1118 τἱαϊπρ 
δουΐ, 45 ὑμδν δὰνν 0 ἔόοτὰ πεῖν οδιρ, δηα Ψε 
ΡυζΖὶεα ἴο Κπον ψηαῦ ἴΠ6 Ποιβειθη ψογα δΔοίηρ, 
απτ} ΝΊσαγο 5 τῃς Ατοδαϊδηῃ τοδοῃθα [ἢ οδὰρ ἱπ 
Πρηῦ, ννουπαδα ἴῃ 5 ὈΕῚῚῪ δπα Ποϊαΐηρ Ηἷ5. ον 6]8 
πῃ ἰς πδηᾶάβθ, δῃα ἰο]ά 4}} ἔπᾶῦ δα δάρρεπεαά. 
ὙΠατγδαροι ἴΠ6 Οτεεῖκβ, οὁμῈ 8Π6 8]], τη ἴο ὑΠ6 10 Δύτη 8, 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

’ 2. ἢ σ 3 ᾿. »Ν Ν ς . νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατὸ- 

95 

96 

πεδον. 
Οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ 

φ ’ ᾿Αρτάοζος καὶ Μιθραδάτης, οὗ ἦσαν Κύρῳ πισ- 
!) . Χ κι ς 7] ς Ἁ » ἃ τότατοι' ὁ δὲ τῶν ᾿Ελλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ 
Ν ’ 3 Ν Ἁ 3 ζω. ς ΄ὶ ᾿Ὶ 

τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ 
γιγνώσκειν" ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Ἰ]ερσῶν 

Ἁ τεθωρακισμένοι εἰς τριακοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς 
“ [οὶ ς 

ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν Ελλήνων 
: , Ἁ Ν στρατηγὸς ἢ λοχαγός, ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ 

87 βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλαττόμενοι 

38 

99 

τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ ᾽Ορχο- 
μένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ 
Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ ΤΠρο- 
ξένου: Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ 

Ν Ἁ " 3 ’ ᾿ Α ΝΜ 
τινὶ ξὺν ἄλλοις ἐπισιτιζομένοις. ἐπειδὴ δὲ ἔστη- 

3 3 ’ . ΞῊΝν “" ’᾽ ’ σαν εἰς ἐπήκοον, εἶπεν Ἀριαῖος τάδε. Κλέαρχος 
’ 4Φὄι .. ν ὃ σ 3 ΝΠ 2 ίῳ ἢ ’ 

μεν, ὦ ἀνὸρες “δλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη 
Ἁ Ν Ἁ ’᾽ ΝΜ Ἁ ’ Ἁ “4 καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέθνηκε, 

Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ 
Α 3 ΄ 3 ’ ἴ 3 ς κ.« Ν τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ 

βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ: αὑτοῦ γὰρ εἶναί 
2 [4 ’᾽ Φ ἴον 3 ’ Ἷά φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 

πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ “Εξλληνες, ἔλεγε δὲ 
Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος: ἾὮ κάκιστε ἀνθρώπων 
᾿Αριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ 

ἢ ’ὔ » νι ΠΝ Σ » , ᾳ 
αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ ἀνθρώπους, οἵτινες 
9 “ ς᾽ .« Ἁ 93 Ἁ , Ἁ 3 Ἁ ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς 
νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. ν. 324-29 

Ρδηΐσ- 5 Και ἃπα Πα] νην ὑΠαῦ ὑπ Ἔπθγ τνου]ὰ 
σοι δὺ οὔσα δραϊηβί ὑΠ6 σδ Πρ. 

Νοῖ 4}1] οἵ ὑπδὴὴ οδηθ, όονονοσ, θυ Αγίδευβ, 
Ατΐδοζυβ, δὰ Μιῤί,γαάδαῖθϑ, ψνῆὴο 44 δθὴ τηοϑβξ 
Και Ὁ] ἔα πᾶς οὗ Ογτυβ, αἰ οολμε ; πα ἴΠ6 ἰπῖον- 
ΡΓεῖεν οὗ ἴῃς Οτεεκβ 8816 ὑπαῦ νυν ἢ ὉΠ δῖ ἢ 6 4150 5ἂνν 
Δα τεαοορηϊζοα ΤΊβθα ΡΠ Υμ 65 Ὀτοῦπου; ἔα  ΠΘυτηοσα, 
ΠΟΥ ψεῦα [Ὁ] οννοα Ὀγ οἴει Ῥεγβίδηβ, δὐιηδα ν ἢ 
Ὀγδαβϑιρ]αῖεβ, ἴο ἴῃς πυχα δῦ οὗ ἴτε Ὠυπατοα, Ας 
ΒΟΟῺ 85 [ἢ]8 ραυΐυ 8 σοπηθ πδᾶῦ, πεν αἰγεοϊοα 
ννβαΐενεν αὐθὰκ ρέποῦδὶ οὐὁἨΎ οδρίδϊη ὑπόγα τϊρσηῦ 6 
ἴο οοιπδ ἔουνατά, ἴῃ οὐάον ὑπαῦ ὑπδῪ τηϊρῃΐϊ ἀεἸ] νοῦ ἃ 
τη 6 5586 ἔγομι ἴῃς Κίηρ. Αἴον [115 ὕννο ρεηθγαὶα νοΐ 
ἔογῦ ἢ ἔγουα ἴη6 Οτεοκ ᾿ἰπὸ5 ἀπᾶϑὺ συάγα, ΟἸεαποῦ {16 
Οτοδουχθηΐδη δΔηα ϑορῃδοηδίας {Ππ6 Θυγι Δ]. ἢ, πα 
ψ ἢ {Πδπὶ Χοπορἤοη ὑπ Αἰμπεηΐδη, ν ηὸ νυ 566 ἴο 
Ἰδεάσῃ {16 ἔαϊε οὗ Ῥγοχϑῆιβ; ΟΠ  ΥΙβορ] 5, Πονγα νυ, 
σμδποθα ἴο ))Ὀ8ὰ ΑΥΨΔΥ ἴῃ ἃ ν᾽]]ᾶρὲ ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΏΥ Μν}}}} 
οὔμεῖβ γν0 γγνεῦα ρει πρ' ῥγονβίοηβ. Δπα ψ ἤδη {116 
Οτεοῖκβ σοῦ νυ ἢ Ποδυηρ αἰβίδποθ, Αγίδουβ βδἱά : 
“ς ΟἸφδγύοῆαβ, τχθὴ οὗ Οσ΄δθθοθ, ἱπδϑῆλιο}) ἃ5 6 ννᾶ5 
βΒῆονῃ ἴο 6 ρδυ)υτίηρ [ἱπη56 1 ἃ νἱο]αϊίηρ 86 
ὕγιοθ, Πδ5 γτϑοαῖνθα 5 ἀδϑογῖβ δηα ἰ5 ἀεαα, ὑεῖ 
Ῥγοχϑηῆυβ 8πα Μεηοι, θεοδιβὲ {ΠΕ Ὺ σάνε ἱπέογυηδίϊοη 
δουΐ 8 ρῥἱοὐτίηρσ, ἀγὲ πε]ὰ ἴῃ ἰρῇ Πποπουγ. ΕῸΣ 
γουγβαῖνθβ, ἴπΠ6 Κίηρ ἀεμδη)45 ΥΟΌΣ ἈΥΤΩΒ ; [ῸΓ ΠΕ 58 Υ8 
τὺ ἔπαν βεϊοῃρ ἴο ἴῃ, βίηος ἔμεν ᾿εϊοηρεα ἴο 
Ογγυβ, ἢ15 βἰανε. Τὸ {π|5 ὑπ6ὸ Οτεεκβ τ ρ] δε ἃ5 
[]]ον 8, ΟἸεδπον ὑπ6 ΟΥομοχηθηίδη δοϊϊρ, ἃ5 ΒΡΟΚΘ65- 
ΙΩΔῈ : “ Αὐΐδθυβ, γοῦ ὑαβεϑὺ οὗ τηθῃ, ἃπᾶ 8]}] γοὺ 
οὔμοῦβ ψῆὺ ψοῖε ἔπεα οὗ Ογτυβ, δῖα νοὰ ποῦ 
ΔΒΒΔΙΩΘΩ͂, ΕἸ Π6ν θεΐοτε ροάβ οὐ πηθη, {Ππᾶῦ, δἴδεν ρινίπρ; 
15 γΟῸΓ οαὐ 5 ἴο οουηῦ ἐῃ6 βᾶτηθ ρεορὶἜς ἔτίεη 8 8πα 
ἔοαβ ἃ5β ψεὲ ἀἸ4, γοὰ μάνα υεἰταγοα τι5, )οἰπίπρ' Ππδηᾶβ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουργοτάτῳ τούς τε ἄνδρας 
3 , Μ 2 δ Ἁ » 

αὐτοὺς οἷς ὄμνυτε ἀπολωλέκατε καὶ τοὺς ἄλλους 

ἡμᾶς προδεδωκότες ξὺν τοῖς τολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς 
ἔρχεσθε; ὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε' Κλέαρχος γὰρ 
πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρ- 
νεὶ τε καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν 
τούτοις. ἐπὶ τούτῳ Ἐξενοφῶν τάδε εἶπε. Κλέαρχος 

- ’, δ Ἁ ᾿ Ἁ μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, 
» ’ » ’ὔ Ν 3 “ Ἁ 

τὴν δίκην ἔχει: δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς 
3 ἴον ’ Ν , ’ 3 ’ ἐπιορκοῦντας: Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ 
εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατη- 

’ 7 3 Ἁ ὃ “ δῇ Ν “Ψ ’ 

γοί, πέμψατε αὑτοὺς δεῦρο' δῆλον γὰρ ὃτε φίλοι 

γε ὄντες ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ 
ἐς » , “ “ Ν “ ς ἡμῖν τὰ βέλτιστα ξυμβουλεῦσαι. πρὸς ταῦτα οἱ 
βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλΉΧοΙΣ 
ἀπῆλθον οὐδὲν ἀ ἀποκρινάμενοι. 

ΥΙ. Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ΕΥῚ 
χθησαν ὡς βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κε- 

.Ὶ 3 ΄ Ν 3. "δ ’ φαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος 
ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ 
ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ 
φιλοπόλεμος ἐσχάτως. καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν 

’ 4 “ ’ Ν . » 
πόλεμος ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθη- 
ναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πείσας 
τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδικοῦσι τοὺς 
2 Ἁ ὃ “4 [ἢ 50. Νὴ 

Βλληνας καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ 
. ν,., 23ωῳ.) ς , “ ον τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ 

8 Χερρονήσου καὶ ἸΠερίνθονυ Θρᾳξίν. ἐπεὶ δὲ 
Φ ζοο 



ΑΝΑΒΑΘΙΒ, ΠΠ-Ὸ ν. 29-ὴνι. 2 

αν ΤΊβθαρἤθγη65, ὑμαῦ τηοϑῦ ρσοα]εβθ δηα νἱ]δΐηου5 
τηδῃ, Δηα {παῖ γοὰ Πᾶνε ποῖ ΟὨΪΥ ἀσδιγογεα {πε νΟΥΥῪ 
τῇδ ἴο ψ οι γοὰ γα ὑπδη τηακίηρ οαἴμ, μα ἢδνε 
ῬΡεϊγαγεα ἴῃς τεϑὺ οὗ ὃ85 δῃα ἃτεὲ οοὴθ ψἱ ἢ ΟἿΓ 
ΘΏΘΠ.165 ἀραϊηδῦ υ5Ὁ}  Απα Ατίδουβ δα : “ Βαῖ 1 
ννὰ8 ϑῆονῃ ὑπαὺ Ἰἰοὴρ ἃρὸ ΟἸδδαγομ5 νὰ5 ρ]οϊτηνσ 
αρεαϊηϑὺ ΤΊ ΒΑΡ ἜΓ 65 δηα Οτοηΐαβ δπα 4}} οὗ ὺ5. ν ῇο 
ἅτε Ψἱἢ ὑΠ θη. ὕῥροη {μ15 Χεπορηοη ΒροΚα 85 
ἔρον : “Ὶ]}, ὑῃθη, 1 ΟἸεαγου5 ννα8 γε }] γ ἴγϑπβ8- 
στεβϑίηρ ἴῃς ἔγαςσε ἴῃ ν]ο]αϊίοη οὗ ἰ5 οαἱῇ5, 6 Πὰ5 ἢ 15 
ἀεβεγῖβ, ἔον ἰὖ 15. τρῃῦ ὑΠμαῦ ρου)υγοτβ βῃου]α ρεγ58 ; 
νυὺ 845 ἴουῦ Ῥγοχθπυβ δηα Μϑηοῃ, βἴποα ὑμαν γῸ ὙΟῸΓ 
Ὀεποίδοϊουβ 8Πα ΟἿ σΈΠΕΓΙΔΪ]8, Βα πα ἔἤετ ΒΓ ΕΓ, ἔου Ὁ 
5. ΟἾθδν {παῖ, Ὀεϊπρ' ἔτ η8. οὐ Ροΐῃ ρᾶγεβ8, ἔμ 6 Ὺ ψ}}} 
ἐμάθδανοινῦ ἴο σίνα οϊῃ γοιι 86] Οὐγβ ῖνεβ ἴπ6 μεϑὶ 
δανίοο. Τὸ {ῃϊ5 ἴπΠ6 θαυ αγίδηθ τηδάθ ὯῸ0 ΔΏΒΨΟΥ, 
υυΐ, αἴνεν τα] κίηρ ον ἃ Ἰομβ ἴηα νὴ μα δηοΐῃογ, 
ἘΠΕΥ ἀεραγίεα. - 

ΝΙ. Τὴ φεμετυδὶϑ, ἡνδς; αἴτεον θείης {Π8 561ΖΘα, 
νν τα ἴδκϑῃ ἴο με Κίηρ ἂἀπὰ ρυΐ ἴο ἀδαϊἢ Ὀγ ὑείῃρ 
ῬὈεμεδαθά. πε οὗ ἔδεὰ, ΟἸδαγοῆυβ, ὈΥ ΠΟΙ ΟΗ 
σοηβοηῦ οὗ 41}} ψῇο ψψεῖεα ῬευβΌΟΠἈ}} δοαυδίηϊεα νἹἢ 
Ὠΐπ), Βθεπηθα ἴο ἢᾶνα βῆονπ ΠΙχη56] ἃ δ Ὑὴ0 νγ85 
νοΐ δι ϊεοα ἴον ννἂγ δῃὰ οπα οὗ ναῦ ἴο {πε ἰαϑὺ ἀερταα. 
ον, ἴῃ ἴπΠ6 ἤγβῦ ρ]δοε, 85 Ιοηρ 85 πε [δος δα μλοπίδ 8 
ννετ δ νὰν νὰ {Π6 Αὐμεπίδηβ, ἢ6 ὑοῦα [18 ραᾶσῖ 
νὴ ἢ {π δὰ ; ὑΠπΠ6η, ἃ5 Β00η ἃ5 ρεᾶοα ᾿δᾶ Ἴοΐηβ, ἢ6 
Ρευβυδαδα. 5 βίαϊε {πὶ τς ΤἬὨγαςοίδηβ γγαῦα ᾿π]υγπρ 
ὕπΠ6 ατγϑοκβ,} δπα, δἴγεσ ραϊηϊηρ ἢ ροϊηῦ ἃ5 ὑδϑὺ ἢθ 
οου]ά ἔτοηι πὸ Ἔροῦβ,2 βεὺ 541} νι ὑπ 6 ἱπιθπἰίοι οὗ 
τοακίηρ νγᾺῚ ὉΡροη ὑπ6 ΤὨτδοίδης ψιῸ ἄννεὶῦ αγοπα 
16 ΟΒδυβοηδβα δηᾶ Ῥογπίμυβ. θη, μοννανει, {πὸ 

τες Ὅη6 ατθθῖκ οο]οηϊβῖβ ἰπ ὑπ6 Τ᾿ γδοίδη ΟἸΘΥΒΟΊΘΒ6. 
.3 ΤῊΘ δρῆουβ, ἢν ἴῃ πα ροῦ, ϑθγὸ ὕπε συ] τὴν ΟΥ̓ΟΙ ΔΙᾺ αὖ 

ραγίδ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ : 
’ φ »Μ“ 3) » ν᾽, ᾽ 

μεταγνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος ἀπο- 
’ 3 Ν 3 “ ᾽ 3 ἌᾺ 3 ΄“- 

στρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα 
3 ,ὕ 

οὐκέτι πείθεται, ἀλλ᾽ ὠχετο πλέων εἰς ᾿Ελλήσ- 
Ἁ ων 

ποντον. ἐκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν 
“. -“ Ἁ 

Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν 
ἴω ς , 4 

ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε 
ἣΝ 5 , , ν » δα ὌΝ Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος 

’ ’ ς Ν Ἁ 3 39 Δ ς« [4 

μυρίους δαρεικούς: ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν 
3 κι 

ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλ- 
’ ’ 9 ’ ἴω ’ Α [4 

λέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί, καὶ μάχῃ 
τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἦγε τού- 

Ν [οὶ [4 ’ “ ; ᾿ 4 τους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος ἐδεήθη 
ἴω ’ οὶ 

τοῦ στρατεύματος: τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν 
ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. 

ἴω ζω Ἁ 

Ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα 
» 3 ᾽ 

εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης 
- σι ΄ 

καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν 
΄ “ χω Ν Ἁ 4 

βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν,; ἐξὸν δὲ χρήματα 
΄-“- “ [4 ““ 

ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα 
᾿ 3 ΄“ δὲ [4 9 ϑ ὃ ὰ Ἁ 3 Χλ, 

ποιεῖν" ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ 2 εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην 
νι ς Ἁ » ζο 3 ,, [2 τινὰ ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν εἰς πόλεμον. οὕτω 

Ν Ἁ 

μὲν φιλοπόλεμος ἦν: πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ 
’ 

ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός. τε ἦν καὶ ἡμέρας 
) ζω. καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν τοῖς 

“ “ ΄Ὸ 

δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάν- 
’ 

8 τες ὡμολόγουν. καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς 

1 ὥστε πολεμεῖν ΜΆδ.: θη). Ὀγδοκοίβ. 
3. Αἴΐοσ ὥσπερ ἀδθιη. 1 ηβογὺβ τις. 
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Ἔροῦβ οὔδηρεοα {πεῖν τα 5 ἔῸΣ βοὴ ὕεϑβ0} ΟΥ̓ ΟἾΠΕΥ 
ΔΠα, αἴϊεν ἢ δα δἰγεδαυγ σόῃθ, ὑγεα ἴο ἴὰγπ ἢϊπὶ 
μδοκ ἴγοπι {1:6 ᾿βίμηπιαβ οὗ (οΥ πῃ, ἂὖ ἴπδῦ ροϊηΐ ἢς͵ 
ἀεδοϊϊποα ἴο τοπου ἔχου ορδαϊΐδηοθ, θιῖ νψνοηΐ 
βαρ ΟΥ̓ ἰο ἴπΠ6 Ηδ]]εβροιῖ. Α58 ἃ γϑβϑυ]δ ἢς νἃβ 
σΟΠσμπΠ6α ἴο ἀ6δ8}}} "Υ ἴῃ «δὐὐπουῖτϊ65 αὖ ϑραγία οἡ 
πὸ στουμπα οὗ αἸβορεάΐϊεπος ἴο ογάθτβ. Βοίῃρ πον 8ἢ 
Ἔχ ἢς οδιηα ἴο ὕγτιβ, δηα {ΠῸ ἀυριυχηθηΐβ  ῃογεὺν 
ἢς ρουβυδαδα Ουὐτὰβ ἅτ τεοογα θα εἰβεν οθγε ;} δ ΔῪ 
ταῖε, γτὰβ σάνε ἤδη ἴδῃ ὑπουβδηᾶ ἀδγῖοβ, πα ἢδ, 
ὍΡΟΙ γαςαίνὶπρ {Π15 ΠΟΥ, α1α ποῖ αν 5 ὑἱπουρῦς 
ἴο σοτηΐονα}]6 1616 6858, ὰ υ564 ἰζ ἴο ςο]] οὖ 8Δῃ ΔΙΊΩΥ 
ἉΠΩ ῥγοσοθεαβδα ἴο τὰκ ννᾶῦ ὑὉροὴ ἴῃς ΤἬτγδοΐδη8. 
Ηε ἀεξεαϊεα {Πεῖὰ 1π αν }]Ὲ ἀπα ἔγομχ ἴπαὶ ἰἰπηθ οἡ 
ΡΙυπαεγθα ἔπε ἰῃ ΘΝΕΥῪ ΨΥ, δηα [6 Καρὺ ἃρ ἔπε 
νὰ 1} Ογτγὰβ ννδηϊεα ἢ5 ΔΥΤΩΥ͂ ; πε πὶ ΠῈ ταϊυσγῃθα, 
5111 ἔογῦ ἴῃ6 ρυγροβεὲ οὗ τηδκίηρ ννᾶγ, ἢ 5. {ἰτὴ6 ἴῃ 
ἙΠΟΙΆΡΔΗΥ νυ ἱτἢ Ογτχι8. ᾿ 

Νονν βοῦς σοηδυοῖ ἃ5 {Π||5, ἴῃ ΠΥ ορίηίοη, τανθ8}5 ἃ 
Τη8 Πα οὗνναγ. ΊΘη 6 τᾶν ΘΠ]ΟΥ ρδϑᾶςοα νὶςπουΐ 
αἰ ῃο ΟυΣ ΟΥ̓ δῖ, ἢδ σἤοοβοα νᾶῦ; ΨΏδη ἢδ ΤηΔΥῪ 
1ϊνε ἴῃ 14] 6 η 655, ἢ ργδἔευβ 101], ργονί δα ἰὑ »ὲ ἴῃς 101] 
οὗ νὰγ; ἤθη ἢδ πᾶν ΚΕΘΡ ΠΙΒΙΠΟΏΘΥ ψ Ππουΐ τἱβκ, 
ἢε εἰεοῖβ ἴο ἀἰτα η5}} δ ὈῪ σδΥΥγηρ Οη Ψᾶτ. Α,5 ἴον 
ΟἸΘαγο 5, ̓ 5ὺ ἃ5 Οὴ6 5ρ6παθ ὉΡΟ᾿ ἃ ἰονθα οὴδ οὗ 
ὍΡΟΙ ΔηΥ οἴ ον Ρ]θάβυγα, 50 6 νυδηϊθα ἴο Βρεπα ΡΟ 
ψν8Γ---5Ό0 ἢ 4 Ιονεὺ ἢδ ννᾶβ οὔὗναγσ. Οἡ ἴπε οὐἤεοῦ ἢδηᾶ, 
ἢδ 8βεθηγχϑᾶ ἴο θὲ ἤἰϊεα ἔου νὰὺ ἴῃ ὑπαὶ ἢ6 ννὰβ ἔοπα οὗ 
ἀδηροῦ, γεδαν ὈὉΥ ἀν οὐ ηἱρῇῦ ἴο ᾿εδα 5 ἵγοοΡ5 
ἀραϊηδὺ ὕΠ6 ΘΠΘΙΏΥ, δ πα 56] ρΡοββεβϑθα δα ἴθγγουβ, 
ἃ5 8ἃ}} ψῆο ψεῦα ἢ ἢ οἢ 8}} Οσοαβίοἢ5 ἃρτεθα. 
Ηςε νν5 κονν 56 βαἱα ἴο "δὰ αἰϊδα ἔον οοτηχηδηά, 50 ἔδυ 

1 Βαῦ ποῦ ἴῃ ὑμ8 “44παϑαϑὶδ ΟΥ̓ ἴῃ ΔῊΥ οὗ ΧΟΠΟΡΠΟΠ Β οὔ Ὺ 
γγοΚ8. Ῥϑυπὰρθ ὕπθ δαῦπος γγχὰ8 Ὑσὶηρ ὑπᾶθν [ἢ 6 ἱτργοβ- 
βίο ὑῃδὺ ἢ6 Πα βίαϊοαᾶ [86 δυρυιϊηθηΐβ ἴῃ 1. 1. 9. 
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δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος 
4 ε ἃ Ἁ Ἁ Φ νν ’ 

είχεν. ἱκανὸς μὲν γᾶρ ὡς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν 
“ Α ἦν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ 

παρασκευάζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι 
τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη Κλεώρχῳ. τοῦτο 
δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι' καὶ γὰρ ὁρᾶν 

Ἁ Ὁ Ἁ “ ΄σ΄ ’ 9.9 7 ’ 

στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐκόλαξέ τε 
ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν 

΄ Φ , 

ἔσθ᾽ ὅτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν: ἀκολάστου 
γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, 

Ἁ ὯΝ ᾽ 3.ϑ » ς ’ Ν 

ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρα- 
΄ “ “- νΝ Μ) Ἁ Ν 

τιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς 
Ἁ πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων 

᾽ ’ Ὰ » ’ 3 ν Ἁ ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολε- 
μίους. ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν 

ς “» ε ζω 

σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται" 
᾿ν δ ν δ ͵ ὃ Ν 1 » ’ 

καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιὸρον ' ἔφασαν φαίνε- 
Ἁ Ν Ν 2 ᾽ νΝ ᾿ 

σθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολε- 
,ὔ 590. » 4 Ψ , ,᾿᾽ δ 

μίους ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν 
3 ’ὔ ῳ 3 »ν “ σὰ ’ Ἶ ν᾽, [4 

ἐφαίνετο: ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη 
Ν » 3 “ 3 ἤ ἃ 5» Ν 

πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπίεναι, πολλοὶ αὕτον 
3 ᾽ Ν Ἁ 4,4. »Ὁ 3 4 3 ΠΣ ΕΣΕΞῚ 
ἀπέλειπον: τὸ γᾶρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ ἀεὶ 

χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός: ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν 
“ ξ΄" 4 

οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. 
ν Ὶ 4 [4 Α Ἁ 3 ’ ς ’ 

καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους 
οὐδέποτε εἶχεν: οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγ- 

’ὔ »“" “ 5 

μένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατε- 

1. Αἴδονῦ φαιδρὸν πὸ ΜΒ. Πᾶνα αὐτοῦ ἂν τοῖς ἄλλοις προσώ- 
ποις : το]θοῖθα ὃν (ἀθῃ). δῃὰ Μίαν., [ο]ονίην Οορϑῦ. 

494 



ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1]. νι. 8-.3 

ἃ5 [Παὺ νγὰ5 ροββϑί0]6 Ὁ. ἃ ἴδῃ οὗ βοῇ ἃ αἰ βροβι 0 
ἃ5 ἢϊ8 νγᾶβ. ΕῸΥ δχϑρῖθ, ἢς ψ 85 οοιηρεϊεηΐϊ, 1 ἜνΟΥ 

᾿ ἃ ΤῊΔῚ νγ85, ἴῃ ἀν]: ηρ᾽ ννᾶγ5 ὈΥ νν ὨΙΟἢ, Πΐ5 ΔΥΤῚῪ τηϊρσηῖ 
δεῖ ρτον ϑίοηβ δπα ἴῃ ῥγοουτίηρ ἴπεδιη, δἀηὰ ἢ νγὰ5 
οοτηροϊεηΐ 4͵50 ἴο ᾿πηρύθϑ5 ἰδ ΡΟῚ {ἰοβαὲ ΠΟ ὙνΈΥῸ 
ννττἢ} ἶσα ἔπᾶῦ ΟἸ το 5 πηαϑῦ "ε ορεγεα. ΤῊ ϊβ γεβυὶῦ 
ἢ δΔοσοιῃρ] }5Πῃ6α ὈΥ ὑεὶπρ βανεῦε ; ἴο ἢ6 νγὰ8 σ͵ΟουΥ 
'π ΔρΡρθδύδῃοα πα ἤδυ8}} ἰῃ νοῖὶςε, ἃπα ἰῈ υβδεα ἴο 
Ρυπίβη βενθγαὶυ, βοιηθυπηεβ ἴῃ ΔΗΡΕΙ, 50 τῃαὺ ΟΠ 
οσοεϑίοῃ ἢ6 ψοιυ]Ἱα ἴγ6 ΒΟΥΎῪ αἰϊεγναγαάβ. ΥὙεὺ ἢδ 8150 
ΡυηβΠεα οἢ ργϊηοῖρ]ςθ, ἕο μῈ 6] ανεα ὕμετα ψνὰ5 0 
ϑοοα ἴῃ 8} ΔΙΊΩΥ ἰῃαὺ ψεπηῖ νου ρα ἰϑῃτηδηΐ ; ἴῃ 
[αςἰ, ἢς υβεα ἴο 88Υ, 1 νγὰ8 τερογίβα, ἐπδὲ ἃ βο]ά Ἰοὺ 
τηϑὺ ἔδαν ἢϊ5 σστητηδη δῦ ποτα ὑΠδη ἴΠ6 δηθν ἰΐ ἢς 
ψΕΥῈ ἴο ραυξουση σιαγα ἀαὐΌ ΟΥ ΚΟῸΡ 5 Πδηα5. ἔγουῃ 
ἔτ εμας. οὐ ψὶτπουΐ τηδκίπρ' Ἔχοιβεβ δάνδπος ἀραϊηβὶ 
16 δήδθῆγ. ἴη ἴΠ6 πραϑὺ οὗ ἀδηρεῖς, ὑπογεΐοτο, ὑΠ 6 
ΥΌΟΡ5 6 γῈ γελᾶν ἴο οὔοδν ἰγΐπι πὰ ρ] Οὐ ΠΥ δηα ψουϊά 
σἤοοβε πΠῸ οὔδεὺ ἴο σοχητηϑηα ὑπαδῖ ; ἴοὸγ {πεν 56 
ὑῃαῖ δ βοῇ {ἰπη65 ἷ ρ]οουηΐπαβ5 Ἀρρθαγεα ἴο ὃὈῊ 
Ὀυρηΐπθβθ, ἀπα ἢϊβ βαενευΥ βΒεΘοιηθα ἴο ΡῈ γΓβο]αὐοη 
ραϊησῦ ἴῃς Ἔπϑην, 850 {Ππδῦ 1Ὁ ἀρρεάγεα ἴο βεΐοκβϑῃ 
βϑεςυ Δηα ἴο ὲ πο ΟΡ Υ βενουῖυ. Βυὺ ἤθη ἴδε γ 
Πδὰ ρμοῖ ραβῖ πΠ6Ὸ ἀδῆροῦ πα οοι]α ρὸ οἵ ἴο βὸτνο 
ὉΠ ΘΥ ΔποῦΠ ΕΓ σοΟΙΠΊΔ Πα 6, τηδηγ ψΟῦ]α ἀδβογί ἢΐπὶ : 
ἴον ὑπθῦθ ννὰβ Π0 αὐἰγδοϊϊνε 655 δρουΐ Βΐμη, θυ ἢ6 ννᾶς 
ΔΙ ΔΥ5 ΒΝ σα ΔΠα ΤΟΌΡὮ, 50 ἰπαῦ ἴῃ 50] 616 γ5 ἢδα {ῃς 
βατὴθ ἔεε]ηρ ἰονναγα ἢΐὰ Πᾶαὺ θογ5 ἢᾶνε τονδτά ἃ 
βομοοϊπηδϑῖον. Ἷ ΕῸΥ {Π18 τϑάβομ, 150, ἢ6. πανοῦ Πα 
τηδη [Ὁ] ονηρ τ ουΐ οὗ ἐγ πά5}}0 δπα σοοά-ν]}]}}, 
μυῦ συ σῇ 85 ψψεῦα ὑπαδν πὶ Ὀεοδιβα ὑΠ6Ὺ Δα ὕέεδθῃ 
Ρυΐ ἴῃ Πὶβ Παηα5 ἈΥ̓͂ ἃ ρονεγπεηθεηῦ οὐ ΌΥ ὑπμεὶῦ οὐ 
ΠΕΘα οὐ ἡγε ὑπᾶσοὺ {Π6Ὸ σοΟΙρ βίο οἵ ΔΥ ΟὗΠΟΥ 
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χόμενοι παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις 
ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς 
πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα 
εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας: τό τε γὰρ πρὸς 
τοὺς πολεμίους θαρραλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν 
παρ᾽ ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσθαι εὐτάκτους ἐποίει. 
τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν: ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων 
οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἕδν 
τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν 
ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν 
ἱκανός: καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε 
Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ Δεοντίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο 
ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φί- 
λος ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν 
εἰς ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις: καὶ ᾧετο κτή- 
σεσθαι ἐκ τούτων ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην 
καὶ χρήματα πολλά: τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν 
σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτε τούτων 
οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν 
τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ῴετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, 
ἄνευ δὲ τούτων μή. ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ 
ἀγαθῶν δυνατὸς ἣἦν' οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς 
στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, 
ἀλλὰ καὶ ἠσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ 
ἀρχόμενοι ἐκεῖνον: καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἣν 
φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ 
στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. ᾧετο δὲ ἀρκεῖν 
4ο6 
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Παοαβϑίτυ, γ᾽ ο]ἀεα Ὠΐτα ἱπαρ] εξ ορεάΐεποθ. Απᾶ δς 
ΒΟΟΙ 88 ΠΟΥ Ὀερδη ἰπ Πῖ5 βευνίοσα ἴο ονεγοοιης ἴδε 
ΘΏΘΙΥ, ἔγοιῃ ὑπδῇ ταοτηεηῦ ἔπ γὰ γα νοεῖ σ ΤΕΆΒΟΠ8 
ν ΠΙΘἢ τηδάς ἢϊ5 50] 1 εγβ εἰδοίεπῇ ; ἴοὸγ πεν δᾶ {πε 
δα! πρ οὗ οοπἤδεπος ἴῃ {Π6 ἕδος οὐ {π6᾿ ἐπεῖην, δηὰᾶ 
ὙΠ ῖν ἴδᾶγ οὗ ρμιυπίβῃπηεηΐ δὖ 1η15 Παπᾶς Κερῦ πεῖ ἴῃ 
ἃ ἤπε 5ἴαϊε οὗ ἀἰβοῖρ]! ποθ. ϑοἢ Π6 νγὰβ 45 ἃ Ἂοπη- 
τηϑηᾶον, θυΐ Ὀεΐηρ οοιμηδηεα Ὀγ οἴποῖβ νψγὰ5 ποῖ 
Ἔβρεοΐδ!ν ἴο ἢΠϊ5 κί πρ', 580 Ρεβορὶε 5Ξαἱά. Ηε νβ δρουϊ 
ΠΥ γεδῦβ οἹ] δὖ ἴῃε {της οἵ ἢϊ5 ἀ641}}. Ἐπ 

Ῥγόχεηῖβ πε Βοεοιϊδη ομουίϑῃςθα ἔγοτα [ν15 βδι]δϑὶ 
γου ἢ δὴ δᾶροὺ ἀδβδίγε ἴο Ὀδοοῖηα ἃ τᾶ σάρδῦ]ς οὗ 
ἀεαϊΐηρ τ ρτεαδῖ δῇαὶγο, δπα θδοδιιβα οὗ {Π|15 ἀδϑῖγα 
ἢ ῥα] τηόοηεΥ ἴο αοΥρίαϑ8 οὗ ],εοπίϊηϊ.Σ Αναν Πανίηρ 
βῦυ δ] ΠΥ Πΐμ ΔΠα τοδοῃίηρ ὑΠ6 σοπο]ϑίοη {{πᾶϊ 
ἢς Πδα πον Ὀεοοιης οοιηρεϊεηΐ ἴο του]ς ἀπά, {πγουρἢ 
ἐγ Πα βῃΡ ψ ἢ [16 ἐογειηοβῖ μηδ οὗἉ [18 ἄδγυ, ἴο Πο]ά 
ἢϊ5 ον ἰῃ οοηξεγτίηρ θεηοῆίδ, μα εἰαράαγκαα ὑροη {}}15 
Θηὔογρυῖβε ἢ ὕγτιβ, εχρεοϊηρ ἴο σαΐῃ ὑΠΕΓΘ ΤΌΤ 
ἃ ἔδτηουβ Ππδηη6, ργεδῦ ρονεῦ, 8η4 δρυπαάδηῖ ν Ὁ] ἢ ; 
Ὀυΐ ψ ἢ116 νε δι θητν ἀδδιτίηρσ {ΠπΠ686 σύεαῦ ἐπαςβ, 6 
ΠΘνο 6 1685 τηδ66 ἰὑ ανϊἀεηῖ 4150 {πὸ ΠῈ νου] ποῖ 
οἂῇα ἴο ραΐῃ ΔΗΥ οπ6 οὗ {Πδῖὰ ὉΠ} 50} ; γαῖ, ἢῈ 
πουρῆῦ ὑμαῦ ἢ πηυβὶ βεουγα ὕΠπθ τ 1 5}}Υ δηα Ποπουΐ- 
ΔΌΪΥ, ΟΥἩ ποῖ δὖὺ 41]. Α58 ἃ Ἰεδάενι, ἢῈ νγὰβ αυδ]ῆεα ἴο 
σΟΙΒ Δ ΠαΔ ρεηίδιηθη, θὰ Π6 νγὰ8 ποῦ 684}80]6 οὗ 
᾿πϑρίτίπρ ΠΪ5 50] 416 γ5 ψ ἢ εἰἴπεν ταϑρεοῦ ἔον ἢΪπγ56] 
ΟΥ̓ ἔξδυν ; οἡ {Π6 σοῃίσασυ, Πα γϑ}}ν βἰοοα ἴῃ σγεδίευ ἄνα 
οὗ Πϊ5 τχδῃ ὑΠ8ῃ {πᾶΥ, νοι ἢῈ σομηδηαθ64, α]α οὗ 
Ηΐπν, δηᾷ ἰδ νγᾶβ τηδηϊοοῦ {πΠᾶὺ ΠΕ ννὰβ τότε αἰγδια οὗ 
ἱποιγγίηρ [Π6 Παϊγεα οὗ ἢ8 50] 41 6γ5 [ἤδη {ΠῸῪ μετα οὗ 
ἀἰδορεγίηρ μῃω. Ηἰἴ8 1ἀδὰ ννὰβ παῖ, ἴῸγ ἃ τηδῃ ἴο )ὲ 

1.Α οο]οθτγαύθα σμοίΐου!οϊδη δα ογαῦου, ν᾽ ἤοϑΘ ΘΠΟΥ ΠΟΙ 8 ἔεθ 
οὗ 100 πιΐπδε (3375 οὐ 91,800) τν83 δἰ πιοβῦ 88 ἔδιῃοῦϑ ἃ8 Ὠ]η)- 
5611. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

“κς . » ν 4 : , ν ν λῶ 
πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς 

ζω -“ [οὶ Α ΄“ 

ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. 

τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε καὶ ἀγαθοὶ τῶν 
᾽ μῚ 4 « .Ι» 9 ΄. ΄ 

συνόντων εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς 
ὔ ΄-ι 

εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέθνῃσκεν ἣν ἐτῶν 
ὡς τριάκοντα. 

2 Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν 
“ “ “ ἃ Ν 

πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως 
πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα 

[4 ξ΄ πλείω κερδαίνοι:" φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς 
ὔ ὃ “ Ψ Ἰὃ [οὶ Ἁ ὃ ὃ [4 δί 

μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. 
9. δ »" Ν 7 Φ 9 ’ὔ 

22 ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη συντομω- 

τάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ 
, ἴον 2 “Ὁ 

ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ τὸ 
Ν ΄“ 

28 ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. στέργων δὲ 
νΝ Ἁ Φ 9 ’ ο Ν [4 », 

φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος 
,. ,ὔ ΜΝ 9. 7 ᾿ ᾽’ 

εἶναι, τούτῳ. ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. 
Ἁ ’ Ν 9 μ᾿ , ζω Ἁ 

καὶ πολεμίον μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ 
’ 4 ς “ 9." ’ 

συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέ- 

24 γετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν 
᾽ 3 ; , Ν Ν " . δ οὐκ ἐπεβούλευε: χαλεπὸν γὰρ ετο εἶναι" τὰ 
ἴω ’ὔ ΄“ 

τῶν φυλαττομένων λαμβάνει. τὰ δὲ τῶν 
4 ἴω 

φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι ῥᾷστον ὃν ἀφύλακτα 
᾽’ δλ-Ὁ ἣ 3 ’ 4 25 λαμβάνειν. καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους 

καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς δὲ 
ι ’᾽. Ν 3 4 9 φι ς 3 ’ 

ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις 

206 ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1]. νι. 2ο--20 

Δ ἴο Ὀςε ἱπουρμὺ δῦ ἴο σοτητηδηά, 1 νγᾶ5 σπου ρΡἢ ὑπᾶΐ 
ἢ 5βου]ᾶ ρῥταῖβε {με οπα ψ1ὸ ἀἰά τίρῃι Δ Π64 ψ 0] 
ΡῬΓΑΙδα ἔτομυ ἴπΠῈῸὶ ὁμα ψῆοὸ ἀ᾽ἃ ψγοηρ,. (ΟὈΠΒΘαΌΘΗΝΥ 
4}1 διηοῃρ [15 δϑϑοοίαϊθβι γῇ ψεῦα ρα] θη ΨΈΙῈ 
αἰϊαφξεα ἴο Πΐτῃ, αῦ {πὸ ἀπρτγίηςὶρεα ψου]α ρ]οὶ 
αϑαϊπβὺ πα ἴῃ πε ὑἐπουρῇηῦ ἴΠᾶὺ Πα ννᾶ5 δᾶϑὺ ἴο ἀ6] 
ψἢ. Αἴ {πε τίτης οὗ Πΐς ἀδαῖῃ ἢ νὰς δρουῦ {Πϊγγ 
γααῦϑ 014. τ 

Μρηου ἴῃς ᾿ΤΠΟββα δὴ τνᾶ8 τ Δ} Θ.Υ ΕΑΡῸΓ ἕο ἢ 
Θπουτηοιιβ ἡνϑα  [ἢ---Θαροῦ ἔῸΥ ΘΟΥΠΤηΔΠα ἴῃ οὐ εὺ ἴο ρεῖ 
ΤΟΣ6 ψΘ  ] 0} Δ Πα ΘΑρῸΥ ἴῸΣ ΠΟΠΟΌΤΪ ἴῃ ΟΥ̓ΘῚ ἴο ποθ δ 56 
Ἠϊ5 ραϊηϑ8 ; δηα ἢε ἀεϑίγεα ἴο ΡῈ ἃ ἔπεηα ἴο {Π6 τἤθῃ 
ὙΠΟ ροββεβϑβεα ρσγδαϊεϑῦ ρον δῦ ἴῃ οτάεν {πα΄ δ τηϊρσῦ 
σοχηταῖῦ πη͵υϑὺ ἀ6 6645 ψιπουΐ βυβδγίηρ {16 ρεμδ]τΥ. 
Αραΐῃ, ἴον [Π6 δοοοιηρ !ϑῆτηοπὶ οὗ [πε οὐ]εοὺβ ἀροῃ 
νν  ἢ ἢϊ5 Πεαγῦ νγᾶ8 βεῦ, ἢῈ ἱπηδρὶηθα {Πδ΄ ἴῃς 5 οτῦ- 
δϑῦ τουΐα ψᾶ5 ΌΥ ΨΥ οὗ Ρευ]ΌΥΥ δηα [Ἀ]5ε ῃοοα δπᾶ 
ἀεςοροῃ, 116 ἢ σουηϊεα 5 γα ρου ννγ 655 δπά 
ὑταϊῃ ἴΠ6 βάτὴα {Πὶπρ' 85 [Ὁ}]|γ. Αἢεοϊίοη πα ο]θαῦν 
ε]ῖ ἴον ποροάν, δηᾷ 1 ἢς βαϊᾷ ὑπαὶ Ὲ ννᾶβ ἃ ἔτὶεπά 
ἴο Δῆγοη6, Ὁ νου] θεσοπηθ ρῥ]αίη ὑπαῦ {15 πηϑῃ νγᾶ8 
1Π6 ὁπα 6 νὰ8 ρἱοὐτίηρ ἀραϊποῖι. Ηε νουϊᾶ πενευ 
τ αἰσα]ς δὴ Θπθιηυ, θυ ΠΕ δννὰγβ σάνε ἴΠ6 ΡΥ ββί 
ἴῃ σοπνοιϑαϊίοη οἵ τἱαϊου ηρ 4}} 18 δββϑοοίαϊθβ. 
Νεῖῖπον ψουἹὰ ἢ 6 ἀενίβε βεμειηθβ ἀρδίηϑὺ 5 ἘΠ Υ 65. 
ΡῬτορεοσγῖν, ἴον ἢς δἂνν αἰ ΠΟ] Υ ἴῃ σεϊτηρ Πο]α οὗ πε 
Ῥοββεββίθῃβ οὗ ρθορὶε ψῇῆο ψέτε οὐ {δεῖν συδγα ; Ρυϊ 
ἢς ὑπουρῃῦ ἢ νας {Π6 ΟὨΪγ μα Ψῆο Κηον ἐΠ|ὰὶ 1 
ννὰβ δαβίεβδυ ἴο σεῦ Πο]ὰ οὗ {Π6 ρῥσγορογίυ οἱ ἔγιεηας--- 
75 θεσδυδε Ὁ 85 ὑπριδτάθα. Αραΐῃ, 411] ψ ῃολ Πα 
ἐουπά ἴο θὲ ρδυ)υγεῦβ Δα ΨΥΟηΡΊΟΕΥ ΠῈ νου ]α ἔδασ, 
γεραταϊηρ ᾿Πϑτὰ ἃ5 Μ6]] δυιηεα, ψ 116 ἴμοβα νη γε 
Ρίοιιβ δπα ργδοιβϑα ἔγυτ ἢῈ ννου]α {Ὺ ἴο τηδκε 86 
οὗ, τερδγάϊηρ ἵΠδτὴ 85 δ ηρθ. Απά )μ5ῖ 85 ἃ Ττηδὴ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι,- οὕτω 

Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ 
πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν' τὸν δὲ 
μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εδναι. 

Ἁ ᾿ Ἁ 9 ’ ’ὔ ’ 

καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, 
᾽ Ἁ ’ ἴον ΨΜ ΄- ΄ 

διαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾧετο δεῖν κτή- 
σασθαι. τὸ δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας 

παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. 
[2 , Ἁ ’ 3 ’ 4 ’ 

τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίουν ἐπιδεικνύ- 
[τὰ Ἂ ’ὔ’ Ἁ 3 [ Ἁ 3 ξ΄ 

μενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν" 
3 ’᾽ Ν ὔ ι ᾽ὔ 3 “ 3 ’ εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφί- 

σταιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν 
αὐτόν. 

Καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύ- 
ὃ 9 ὰ δὲ ’ » {δ᾽ 3 ᾽ Ἁ εσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. παρὰ 
᾿Αριστίππου μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διε- 

ὔ ον ’ » [4 Ἁ ’ 9 [τὰ 

πράξατο τῶν ξένων, ᾿Αριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι 
ζω ’ “ 

μειρακίοις καλοῖς. ἥδετο, οἰκειότατος ἐγένετο, 
Ἷ 39. δ Ν Ἁ 4 ’ 3 “4 μον 

αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὧν γενει- 

ὥὦντα.. ἀποθνῃσκόντων δὲ τῶν συστρατήγων ὅτι 
ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ, ταὐτὰ 

Ν 3 3 ὅ , »  ος “ Μ 

πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων 
[ον Α Ν 

θάνατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως 
“ ε 3’ 

ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι 
4 

στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, ὅσπερ 
΄ ,ὔ - κφ4 ᾽ Ἁ “ 2 ἣ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 11. νι. 26--29 

Ῥιϊάε5 Πἰμπιδο!  ὑροη Ῥίεϊν, ὑγυῦ  ] πε55, δηα 7υϑυϊςς, 
50 Μδποὶ ρυδα Πϊτη561 ὑροὰ ΔΌΠΥ ἴο ἀεδοοῖνα, {πῸ 
ξαυτιοαϊίου οὗ 1165, δηα ἴῃ τηοοκίηρ οὗ. ἔγ!ε πα ; υϊ 
[6 τηδῃ Ψγ»ὴ0 ννᾶ8 ποῖ ἃ ΓΆ504] ἢδ δἰννὰγβ ὑπουρσῃϊ οὗ 85 
Ῥεϊοηρίηρσ ἴο πα υπεάυσαῖεα, Αραΐη, 1 6 ψεγα 
αἰϊειηρίϊπρ ἴο θὲ ἤχϑτ ἴῃ ἴῃς ΘΠ 9 ἢ ]Ρ οὗ δηγθοαν, 
μα Τπουρηῦ ὑπμαὺ 5]δηδεογίηρ ἴμοβα ὴοῸ ψεγῈ δ᾽ γεν 

- ἢγϑι ψγὰ5 ἴῃ 6 ὈΤΌΡΕΟΙ ΨΑΥ οὗ ραϊηϊπρ {15 ἐπα. Α5 ἴον 
τηδκίηρ 5. 501 616 γ8 οὐαδάϊθηῖ, ἢ6 τηδηαροα ὑπαὶ ὈῪ 
ϑδυῖηρ ἃ 5γε ἴῃ ὑπεὶγ ψτοησαοίηρ. ΕΗ εἐχρθοίεά,, 
πᾶ εεα, ἴο ρσαίη Βοποὺν δπᾶ αὐϊοπιίοη Ὀγ 5βῃονίηρ ὑπαὶ 
6 δα {Π6 Δ01}}}γ δπα σνου]ὰ πᾶνε {πε τεδάϊηθϑβ ἴὸ 
ἅο {πὸ τροβὺ το ρδ ; Δπα ἢΠ6 5εἴ [Ὁ ἀον 85 ἃ Κίπ 655, 
ΟΠ ΕνΟΥ ΔΏγΟηΘ ὈγΌκε οὔ ψὶτἢ Ὠΐγη, ὑμπαῦ ἢ6 δὰ 
ποῖ, ψ|Π]6 5011} οὴ ἴδυτωβ ψὴὉ}} σας ἢ ἃ οης, ἀαβιγογοα 
Βΐπι. 

Τὸ 6 βυ0γ6, ἴῃ τπηδΐξειβ Πα ἀγα ἀου Ὁ} Ομ 6 ἸηδῪ 
Ὀὲ τηϊδίακοη δρουὺ Ὠΐτα, υῦ {πΠ6 ἴδοῖβ ψ Ὡς ἢ ἀνοτυ- 
μοάγ Κποννβ δῖα ἴϊπε [0] ὁ ίηρ. Ετοια Αὐἱβερραβ 1 Πα 
βΒεουγαα, ψὮ116 5011} ἴῃ [ἢ ὈΪοοιι οὗ γουίῃ, δΔῃ δρροϊπὺ- 
χτηθηΐ 885 βεμῃοεδὶ οὗ 5. τηδυοθηδιῖ65; {ἢ} Αὐίάθαϑβ, 
ψγΠη0 ν»5 ἃ ὑδυράαγίδη, 6 δοδιηθ Ἔχίγε} ον ἰηεϊπγαῦα 
ἔον ἴπΠῸ τεδϑοὴ ὑπαὺ Αὐίδοιβ ννὰβ ἰοπᾶ οὗ Ὀθεδυ αι] 
γουῦτῃ5 ; δηά, ἰαβῦγ, μα Πἰγηβ6] ἢ, ψν ἢ116 511} υδ αν] 655, 
μιά ἃ θεδγάεα ἐδνουγίίε πδιηδα Τ᾿ Πᾶγγραβ. Νον ψ] 6 
15 ἐδ! ]ον- βΈπαα]8 ψ σα ρΡὰϊ ἴο ἄδαΐῃ ἔογ. Ἰοϊπίηρ 
Ογτὰβ ἴῃ Πἰβ δχρεάϊ τίου ἀραϊηδὶ πε Κίηρ, ἢ6, ψῃῸ 
ἢ84 ἀοπε ἴδ 88πη6 ὑΠἰηρ, ννὰβ ποῖ 50 ἐγεαϊβα, υὺ ἰὦ 
ννὰ5 δέϊεν. Π6 ἜἌχϑουϊοη οὗ ὑΠ6 οὔδμεσ ρεῃθυα]β {Π|40 
1Πς6 Κίηρ; ν᾿ 5164 {Π6 Ρᾳηἰδηπχεηΐ οὗ ἀδαῖ ἀροῖ Ὠΐτὰ ; 
ΔΠα Πα νν»85 ποῖ, Κα ΟἸδαγοθυς δηα {πε γοϑὺ οὗ ὑπ6 
ϑεπεγαΐὶβ, θ6 με δαθα-- ἃ ἸΔῈ, ΟὗἨ ἀδαῖῃ ψ ῃ]ςο]Δ 18 
σουηἰεα 5ραεαϊοϑοῖ---θαΐ, γεροῦὺ 58γΥ8,Ἠ ννὰβ ἰογίυγεα 

, 1 Κ66 1. 1. 10, 1]. 1, δη ῃοΐδ ο 1, ἰϊ. 6. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς͵ τελευτῆς 
τυχεῖν. 

᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Αχαιὸς 
καὶ τούτω ἀπεθανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν 
πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν 
αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε 
καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11. νι. 29--20 

ΑἸΐνε [ὉΓ ἃ γεᾶῦ πα 950 τηδοῦ πὲ ἄδθαϊῃ οὗ ἃ 
βεοουηᾶγοὶ. 

Αρίδαβ ἴῃς Αγοδαΐίδῃ δπα ϑοογαῖεβ ἴῃς ΑἽμδθᾶῃ νγ γα 
16 ὕνψο οὐμεῖβ ψῃοὸ ψοῦὰα ρὰΐ ἴο ἄξαϊῃ. Νὸο οπὲα 
Ἔνοῦ Ἰἰδυρῇεα δ {Π686 ἤθη ἃ5 ΚΙ Προ ἰῃ ὙΔΓ ΟΥ̓ 
ουπα ἔδυ!ῦ ν τ {δῖ ἰπ ὉΠ|6 τηδίῖεσ οὗ ἐγ επβῃρ. 
ΤΠΘΥ ννοσε θοῇ δρουῖ {πὶγγ-ἤνε γεαγβ οὗ αρα. 
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2 

Γ 

Ι. 1 Ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν 
καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συν- 
επισπόμενοι ἀπωλώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ 
ΟῚ ς« ὦ ἢ , Ψ : Ἂ" 
ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς 

,ὔ ᾽ 4φ 7 Ἁ 3 “ 7 βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ 
Ἁ νλνν νΝ ’ ͵ 4φ 2 δ 

πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν 
Ν 3 Ν μὴ “ ΝΜ 5 “ Ν κι δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς 

Ἑλλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ 
3 Α ΄“ ς Δ 4 Α Α ἴω ) ᾽ 

οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι 
“ “Ὁ , “3΄','' . ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προυδεδώκεσαν ᾿δὲ 

3 Α Ἁ ε Ἁ ’ 3 [4 ’ 

αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες βάρβαροι, 
Ἁ ’ 4 250 6 ͵ 3 4 μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα 

σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶντες 
Ν ΄ὰ 

μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν 
οὐδεὶς ἂν λειφθείη" ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως 
ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου 
ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ 

4 

ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, 
ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανον ἕκαστος, οὐ δυνά- 

᾽ ς δ ’ Ν ΄ ’ 

μενοι καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, 

1 ΤῊ ϑυϊηιηδυΥ ργθῆχϑα ἴο Βοοὺῖ ΠῚ. (866 ποὺθ οἡ 11. ἱ. 1) 
18. 8ἃ8 [0]]ὸν 8: Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἱ “Ἕλληνες 
ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐγέ- 
νετο ἀπιόντων τῶν Ἑλλήνων σὺν Τισσαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν 
τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. 
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ΒΟΟΚ ΠῚ 

Ι. ΤΆΕΤΕκ ἴΠ6 σαμογα]β δα με ει βεϊζεα δπᾶ βοῇ 
οὗ τ᾽Ἀ}:6 οαμρ᾿αΐη8 δηῃα 50] 16 γ5 85 δοσοοιηρδηΐθα δῖ Πδα 
Ὀδδθη ΚΙΠδα, ὑΠ6 Οτὐεοκβ να πδίυγα!γ ἱπ στοαὶ 
ΡΕΓΡΙοχίίυ, τοῆδοϊησ {παῖ ὑΠῈΥ ννετε δὲ ἴῃς Κίῃηρ᾽ 

.-..» ιαῖεβ, {πᾶὺ τουπα ἀρουΐ ἔπϑι οὐ δυεῖν 5:46 ψψεΥα 
ΤΩΔΏΥ ποδί {γε 5 δηᾶ οἰτίε5, ὑμαῦ πὸ οὔα ννόου]Ἱᾶ 
Ῥτονίάς ἵπεπὶ ἃ τηᾶγκαὺ ΔὴΥ Ἰοηρον, [Παῦ 6 ΨΨΕΓΕ 
αἰδιδηὺ ἔγουῃ αγϑθοα ποῖ 655 ἴδῃ ἴδῃ ὑπουβδηα κἰδαϊΐα, 
τὉἈΠπδὺ παν Πδα πὸ συίϊάς ἴο βίον ἴπθπ [6 ΨΥ, ὑπαῖ 
ΠΥ ψ τα ουὖ ΟΥ̓ ὈΥ ἱπη ρ45584016 τίνευϑ ψ ἢ οἢ ἤοννεα 
ΔΟΥΟΒ5 ὑπ6 Ποιηενδτγα γουΐο, ὑπαὶ [Π6 Αγ αΥδη5 Ψ ΠῸ 
Ὦδα τηδάβ πΠ6 ὑρννᾶτα τᾶτοῖ ψ ἢ Ογγὰβ ἢδα 4150 
μεϊταγεα ἴδῃ, δα ὑπαὶ πεν ψετε Ἰθ δίοπο, νι ουϊ 
ἐνϑῃ ἃ 51}0]6 Πουβειηδῃ ἴο βυρροτὶ παῖ, 80 ἐμαὶ ἴϊ 
νν85 αυϊΐα οἶδαν ὑπαῖ 1 ὑΠπῸῪ 5ῃου]ά ὑὲ νἱοϊοτίομ5, [6 Ὺ 
οου]α ποὺ ΚΙ] δηγοόηα,;: 116 1 Πα 5μου]ὰ Ρὲ ἀ6- 
ξεαϊεά, ποῦ οπο οὗ [ἤδ ψνοιυ]ά Ὀ6 ἸΘΗ͂ α]ῖνθ. ΕἸ] οὗ 
Π686 τεῆεξοϊουβ δπᾶ ἀδβϑροπαάβδηῦ 85 ὕΠπΠῈῪ ψεγα, ᾿υΐ 
ἔενν οὔτμεταῃ ἰαϑῖεα ἔοοα δῇ ἐνεηίηρ, ἔενν Κἰ πα ]δα ἃ ἔτεα, 
Δα ΤηΔῺΥ αϊα ποὺ σους ὑῃαὺ πἰρῃῦ ἴο ἘΠπδὶσς αυδείουβ, 
θυΐ Ιᾶὰγ ἄονγῃ ῃΈγανεσ {ΠῸΥ ἐδοἢ ομδησθα ἴο Ὀ6, 
ὉΠ Δ40]ε ἴο 516 ερ ἔον στοῦ δῃά Ἰοηρίηρ ἴον ὑπαὶ παῖνα 

1. ΘΌΙΏΙΩΔΓΥ (866 ορροβὶΐθ ρᾶρ8): ΤῊΘ ργϑοθάϊηρ παγγαύῦνο 
48 ἀθβοῦι θα 4}1 ὑμαῦ {π6 σθοκα αἰὰ ἴπ [η6 οουγβα οὗ 1:6 
ὈΡναΓα τϑγοὴ Ὑγὶῦα Οὐτὰβ πη0}} ὕπο ὑϊπη8 οὗ ὕὉ86 Ὀαύ]6, δηὰ 
811 ὑμαῦ τὉοοῖς Ρ]δοθ δθαν ὑμε ἀϑθαύμῃ οὗ Ογγϑ ψ Ἐ116 ὑμ6᾽ Σγθ ΚΒ 
Ὑγ616 Οἡ ὅπ γᾶ ὑδοῖς ψιῦ ἢ ΤΊΒΒρΡ ΘΓ 68 ἀυγίηρ ὕῃ6 ρμογὶοᾶ 
οὗ [8 ἰτγαοθδ. 5. 366 11. ἰν. θ δηᾷ [6 ποΐϑθ. 
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ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ 

[4 [οὶ ΄ Δ Ν Ὸ Σ ἡ γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὗς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον 
Μ) ΝΜ Ὁ Α Ἁ [4 ᾽ὔ 

ἔτει ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάντες 
ἀνεπαύοντο. 
Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, 

ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης 
:4« ’ 3 Ἁ ’ 9. ἃ 

ὧν συνηκολούθει, ἀλλὰ Ἰ]ρόξενος αὐτὸν μετε- 
πέμψατο οἴκοθεν ξένος ὧν ἀρχαῖος" ὑπισχνεῖτο 
δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν 

᾿αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. 
ἰς ͵ »-“ γ Α δ 9 ι 4 Ὁ, 

ὁ μέντοι Ἐξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνα- 
κοινοῦται Σωκράτει τῷ ̓ Αθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. 
καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς 

’ ς ’ ΜΝ ’ , ’ Φ 

πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι 
90. ) ς ἴον ͵ “ ’ 

ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις 
2. Ν δ. 3 ,, “ ’ [οὶ 
ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ 

Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ 
[οὶ “Ὁ ᾽ὔ Ἁ ες ον θεῷ περὶ τῆς πορείας. ἐλθὼν δ' ὁ Ἐενοφῶν 

ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ 
3 ᾽ Ν Ν ν᾿ τῶι 

εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν 
΄“ “ ’ 

ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν 
αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς ἔδεε θύειν. ἐπεὶ δὲ 
πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ 
δ᾽ ἀκούσας ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον 
ἠρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ 

, 2 9 25.Ν ,ὔ 9 9 , ΕΝ 
μένειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυν- 
θάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη. ἐπεὶ μέντοι 

1. Π}.6. ῥὮ]οβορμθν, γοβο ἔρον σ δηὰ ἔσθ Χοπόρδου 
δα Ὀδθῃ ἔγοσω ἢ18 γουϊῇ. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΘ, Π]. τ. 3- 

βίαίεβ δἀπᾶ ραγθηΐβ, ὑμὶν ννῖνεβ δῃα Ἂἢ] ἄγε, ἡ οπι 
1Π6γ ΤὉπουρῦ πεν 5ῃου]α πανοῦ 566 ρδίῃ. ϑοἢ νγἃ8 
[Π6 κ5ἴαῖε οὗ τηϊπά ἱπ ψν ΠῚ ἢ {ΠῈ Ὴ 411 Ιᾶὰν ἄονπ ἴο τοϑῦ. 

ΤΏΘΡα νγὰ5 ἃ τηδῃ ἴῃ ὕΠ6 ΔΥΓΩΥ πϑιηθα ΧΕΠΟΡΏΟΙ, δἢ 
ΑἸἰμδηίδη, ψνο νγὰβ πεῖ ΠΥ σΈΠ ΘᾺ] ποὺ οδρἴδϊη ΠΟΥ 
Ρτγναῖεα, θυῦ δά δοσοπημρδηῖθα πε Ἔχρϑαϊτοι θδοδυβς, 
Ῥγχοχϑῃμβ, ἂπ οἷ [πἰεπα οὗ 5, μδᾶ βεηΐ Ηἷπὶ αὖ ἶθ᾽ 
Βοηθ δὴ ἱμνιϊαιϊίου ἴο ρὸ ψΊ} Πΐμῃ ; Ῥγόχθηυβ δά 
480 ῥγοιηΐϊβεα πὶ [Πδὺ, 1 ἢς ψου]ὰ 5ο, με ψου]Ἱὰ 
τδκα Ὠΐτῃ ἃ ἔτεπα οὗ Ογγὰβ,  ο ἢδ Ὠἰμλ56] γὸ- 
βαταεά, 50 Πα 5814, 88 ψογῦῃ τότε ἴο Πΐμχ ἤδη ννᾶ8 ἢ 5 
ηδῖνα βἴαίϊθ. Αἴὔεσ γεδάϊηρ Ῥγοχϑηυϑ᾽ Ἰεϊίεν Χρϑηο- 
Ῥθοῃ οοηξευτεα ψν ἢ ϑοογαῖεβ,} [Π6 ΑἸ Θηΐαπ, ἀρουΐ 
16 ρῥτοροβϑά ᾿οῦσποΥ ; ἃπα ϑοογδῖββ, βυβρεοϊίρ ὑ]ιαῖὶ 
Ηΐ5 Ὀθδοομηΐηρ ἃ ἔτ] 6 πα οὗ γγὰβ ταϊρῃῦ Ὀὲ ἃ σαυβα ἴον 
δοσυβδῦοη ἀραϊηδὺ ΧοπΟΡρἤο οὐ πε μαζὶ οὗ ἐπα 
ΑἸὐμεπίδη σονεγητηδηῦ, ἔον {Π6 γθαβοη ὑῃμαὺ Ογγὰβ νγὰ5 
τηουρπῖ ἴο πᾶνε κίνϑη {πε 1, ἀοραδοιηοηίδηϑ ΖΕ δῖοι δἱὰ 
ἴῃ ΠΕΙΡ γᾶ δραϊηϑὺ Αὐῃθηβ,3 δανίςεα Χοπορῆοη ἴο ρὸ 
ἴο ὨεῖρΡἢ πα οομϑυ]ῦ ἴΠ6 ροα ἰπῃ τεοραγὰ ἴο {ἢ ]5 
Ἰουγμαυ. 80 Χαῃοόρἤοῃ ψοηῦ ΔΠα δϑκεαὰ Αρο]]ὸο ἴο 
νν αὐ οπς οὗ [πε ρσοάϑ 6 5ῃου]α βδουϊῆςε δπα ᾿γὰΥ ἰῃ 
ΟΥ̓ΔῈ ᾿εϑὺ 8δπα τηοβδὺ 8:0 55 }}γ ἴο ραγίοσω ὑῃ6 
Ἰουτηου ψϊοἢ ἢ "δα ἴῃ τηϊπα δπηά, δῇἴεν τηδεϊίηρ 
ὙΠ ροοα ἔογζαμθ, ἴο γεῦιση ᾿ομ6 ἴῃ βδΐεϊυ ; δπά 
ΑΡρο]]ο ἰπ ἷ8 ταβροηβε ἰο]ά ἢΐτα ἴο ψμὰὶ ρσοάβ ἢὲ 
τηιϑδὺ βδουϊῆοαθ. δ Χοπορῆοη οϑῶλα δοὶς ἔγοτη 
ὈεΙΡΙ , Βα τερογΐβα ἔπ ογδο]β ἴο ϑοογαῖεβ; δὰ Προ 
᾿δαγίπρ δρουΐ Ὁ ϑοοταῖθϑβ ου πα ἔδυ] τ ἢ ἰπὶ δθοδιιβα 
ἢδ αἷα ποῖ ἢνβῦ ρυΐϊ ἴΠ6 αὐοδίϊοη νηοῦ Πον 1 ΘΓ 
υεΐτον ἴον ἢΐτα ἴο ρῸ οΥ βῖαγ, ρυὺ ἀδοϊα6α ἴον Ὠἰμηβ 6} 
{πὲ 6 ννὰ8 ἴο ρῸ 8πα ἴμδῃ δϑκεά {η6 σοα 45 ἴο {μ6 
μεβὺ ψψᾶὺ οὗ ροίηρ. “Ἡονανεον,᾿ πα δα άεβά, ““ 5ίποας 

3. 866 [ηϊτοά., ΡΡ. 231--283. 
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Ὁ Ν “42 » ν ΒΩ Ψ τ νῶν 
οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς 
ἐκέλευσεν. ᾿ 

ὋὉ μὲν δὴ Ἐενοφῶν οὕτω θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν 
ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι 

ἴον ΄ . Ψ΄ἥ᾿, 

Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν 
ἄνω ὁδόν, καὶ συνεστάθη Κύρῳ. προθυμουμένου 

“ ς ἴο Ξ ““ 

δὲ τοῦ ἸἹΠροξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο 
μεῖναι αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ 
στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο 

νι ἐ ’ Ϊ ἢ , ᾽ 7 δ 
δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας. ἐστρατεύετο μὲν 
δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς---οὐχ ὑπὸ ἹΠροξένου: οὐ 
γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος 
οὐδεὶς τῶν Ελλήνων πλὴν Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι 
εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι 

ὅτε ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι δὲ 
Α κεῶῶὺνι ΛΚ φ, “  Ὰἦ 3 4 

τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι αἰσχυνὴν 

καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολρύθησαν: ὧν 
Ν “ 2 εἷς καὶ Ἐξενοφῶν ἦν. 

᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἀλ- 
λοίς καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν: μικρὸν δ᾽ ὕπνου 
λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομέ- 
νης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ 

12 ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς 
ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι 
ἐν πόνοις ὧν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς 
ἰδεῖν ἔδοξε" τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν 
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νοι αἰά ρυὶ πε ᾳυδεοιίοι ἴῃ ὑμαῦ τυ, γοῦ τηυβὲ 40 4]} 
τηδὺ ὑπΠῸ ρσοα ἀϊγεοϊεα.᾿ 

ΧΟηθρἤομ, δοςογα!ησ]γ, αἴϊεν οἴεσίηρ ἴπ6 5δουῖ- 
ἔσο ἴο ἴῃς ροάβ ὑμαῦ ΑροἹ]οβ οἴδοῖὶες ργεβοῦ θά, 
βαὺ 581}, ονοσΐοοϊς Ῥγόχθπυβ δηῃα ὔΟγτιβ δὶ ϑαγαὶς 
85 ἴπὰὺ νοῦ οἡ ἴπε ροϊηΐ οὗ Ὀερίπηΐηρ πε υὑρ- 
ὙΓΔΙΩ τ ΆΡΟἢ, ἃ Πα νψνὰβ ἱπἰγοάυςεα ἴο γτυβΒ. Απά 
ποῖ οηἱγ 614 ΡῬγοχεπυβ υὑτγρὲ ἷπὶ ἴο ἴδ νὴ ὑπ ειτὰ, 
Ὀυΐ Ογτυβ αἷϑο ᾿οἰπεα ἴῃ {π|8 τεαυσϑὺ, δα αἀΐηρ ὑπαὶ 
85 5000} 8ἃ5 ἴΠ6 σδιηρδίρτηι οᾶη6 ἴο δῇ δῃά, ἢ ψου]ὰ 
Β6ηα ΧοΠΟΡΠΟΩ Ποῖηθ δ οὔποθ; δηά ἰῆς τερογῖ 
νγῶ5 ὑπαὶ [Π6 οδιηρδίσῃ ννὰ8 ἃραϊηβὶ ἴῃ6 Ρ βἰ ἀ 858. 
Ι0 νὰβ ἴῃ {Π|5 αν, ὕπδη, ὑπδὺ Χοπορῆομ οδῖης ἴο 
δο οπ ἰδπε εχρεαϊτίοη, αυϊζε ἀεοοϊνεα δρουὺ [[5 
ΡυτγροΞβε---ποῦ, Βουγανου, ΕΥ̓ ΡΥΌΧΟΠΙ5, ἔογ με ἀἰά ποὺ 
Κηον {παῖ {πε αἴΐδοκ ννᾶβ ἀἰγθοῖβα ἃρσαϊηδὶ ἴῃς Κὰρ, 
ΠΟΥ αἰά δηῆγοόης εἶδα διηοὴρς ὑπ Οτεακβ ψ τ τῃς 

- ἀχοδρίϊοη οὗ ΟἸδάγοπαβ; θα Ὀγ {Π6 της {ΠδῪ γεδοῃθα 
ΕἸἸοΐδ, ἰδ βεθηχθα οἸδ αν ἴο ἐνεσυροαγν {πὶ {πε ἐχρεά!- 
ΤΟΙ. ννὰ5 ΓΘΆΠῪ ἀραϊπδῦ πε Κίηρ. ΤΠεη, δἰ μοιρὴ {πε 
Οτεοκϑ ψεγα δ [Ὁ] οὗ {ΠῸ ἸΟΟΤΏΘΥ 8Πη4 ὑν1]]Ππρ ἴο 
50 οῃ, τηοϑβῦ οὗ ἴποιῃ αἰά, πανεγ 6] 685, οαὐ οὗ 5δπ)ε 
θεΐοτε οὔθ δῃοῦμον δηα Ὀεΐογε Ουὐτὰβ, σοπεϊπας {ΠῸ 
τϑοἢ. Απᾶ Χεομορἤοι γγ88 ὁΠ6 οὗ [Π]5 ΠΌΡΟΥ. 

Νον ψ ἤδη {πῸ ὕἴης οὗ ρου ΧΙ οᾶτλθ, ἢδ νγὰ5 
ἀἰπιγεββεα 88 Μ6]} 8ἃ5. δνευυ ΠΟῪ 686 δηα ννὰβ ὉΠ40]}6 
ἴο 5]6ερ; "ναὶ, ραἰτηρ; δὖ Ἰεπρὶν ἃ 1016 ϑίεερ, με μά 
8 ἄγεαιηι. [1 βεειηεα ἴο πίῃ ἰῃμαὺ ὑπ γα νγ88 ἃ οἷδρ οὗ 
ΤΠ Πα6Ρ δηα ἃ Ρο]ὺ 6]] οἡ 15 δ᾽ μετ᾿ 5 ποιιβα, βεύϊτίηρ 
τε ψο]6 μουβε Α0]αΖζε. Ηδε ἄνοκε δὖ ομος ἴῃ στοαὶ 
ἔεατ, δηα Ἰυάρεα ἴῃ6 ἀγδᾶγα ἷἱπ 6 ΨΥ 80 διιβρί οἷοι 5 
ΟΠ6, θασδιβα ἴῃ {Πς6 τηἱάϑὺ οὗ Παυάβῃϊρ5 δηᾶ μευ] ἢς 
δᾶ 5εδιηεα ἴο Ῥεβο]ὰ ἃ ρστεδῖ ᾿ἰρῦ ἔγομη Ζευβ; θυϊ 
Ἰροϊκίπρ; δὖ ἰΐ ἴῃ 8δῃοῖμον ψῪ ἢ6 ψ85 ἔδυ Ὁ], βίποα [ἢ 6 
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βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ 
Ὁ ἢ ’ Ν κ᾿ δ 3 ὃ ̓ . δὰ 
ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς 
χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάν- 

ςο ᾿ ΝΥ ε “"»ὔ Α Α 
13 τοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. ὁποῖόν τι μὲν δὴ 

4 

1ὅ 

10 

17 

2 ᾿Ὶ Ν “ Μ 3 “" Μ) ω ἴον 
ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν 
συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ τάδε. 
εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ 
ἐμπίπτει: τί κατάκειμαι; ἡ δὲ νὺξ προβαίνει" 
ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. εἰ μα δὲ τῇ ἡμέρς μίους ἥξειν. 

’ 4. Ν ω ,», » νΝ Ἁ ΣΝ 
δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ 
πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ 

’ σι 

τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; 
Ψ 9 3 ’ 3 Ν ’ 3 ἃ 

ὅπῳς δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάξεται οὐδὲ 

ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυ- 
’ ’ 

χίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρα- 
“ ΄΄ ’ 

τηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν; ποίαν δ᾽ ἡλικίαν 
[ον φι Ἁ 

ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμείνω; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσ- 
βύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῷ ἐμαυτὸν τοῖς 
πολεμίοις. 

Ἔκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς ἊΣ 
ξένου πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, 
ἔλεξεν: ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καθεύδειν 
δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖ- 

δ" Ω 

σθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι 
δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον 
ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρα- 

’ὔ’ ς [ον 3 3 Ἁ 50Ὸ"Ν 3 ἴα) 

σκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖ- 
ψΨ ς , ΝΕ “ ᾿ ᾿ ἢ 

ται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ 
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ἄτγεδῃ οδῖη6,85 6 ἐπουρῃῦ, οι Ζευβ }|16 Κιηρ δά ὑπ 6 
ἤγε δρροδγδά ἴο ὑ0]4Ζε 41] αροιυῦ, ἰδϑὺ 6 ταὶρῃΐ ποῦ ΡῈ 
8016 ἴο εβοδρε ουὖἱ οὗ ὑπε Κίῃρ᾽ 8 οουπῖγγ,͵ υὰὲ ταΐὶρμὺ 
ὈὲἊ 5ῃαυῖΐῖ 'π οἢ 41} βδἰάδβ Ὀ. νᾶγίουβ αἰ που] 65. Νον 
νυν μα 1 τ 8 }}} τηθδῃβ ἴο ἢδνα βυοἢ ἃ ἀγθϑ ΟἿ 6 ΠΠΔΥ͂ 
Ἰδατ ἔγουα ἴῃς ἐνεηῖβ ψν ῃϊςἢ [0] οννεα ἢ ἀγϑδμ--- πα 
ΠΟΥ σψοσε ὑπεβ6: ΕἸγϑεν, οὐ {Π|6 πιοπηαπὶ οὗ ἢϊΐς 
ἀνα κοηϊηρ ἐῃ6 ὑπουρῃῦ οσσυγγεα ἴο Ὠΐτῃ : “Ωγ ἀο 
1116 βεσε δ Τα πΙρ ῦ 15 ν ϑαυϊηρ᾽ ΟΠ, δα δὖ ἀΔγΌτγοαῖκ 
15 ΠΚοΙγ {πᾶὺ [Π6 δμθιὴν ψν1}}] ΡῈ ὑροὴ ἃ8. Απᾶ 1 
ννα [Δ] ᾿πῖο {Π6 Κιηρ᾽β απᾶβ, ν ηδῦ 15 ἔῃ Ἔγα ἴο ργενεπῦ 
ουὔν Ἰἰνίηρ ἴο ὈεΠο]α 411] ἔ 6 τηοβῇ στίθνοιιβ βρῇ ΐβ δηᾶ 
ἴο δχρεογίθηοα 411 ὑπε τηοβὲ ἀγεδα Ὁ] βυβεγηρ5, δά 
τβεη θείηρ ρΡαῦ ἕο ἀφαὺ ψν 1} ἱπδαϊδ Ρ ΑΒ ἴον ἀεΐεπά- 
ἱπρ' ουγβαῖνεβ, Πού αν ΟΓ, ΠῸ ΟΠ6 ἰ5 πη δ κί ηρ' ργΘραυ 05 
οὐ ἰακίηρ ὑπουρ]ῦ ον ὑῃδῖ, αῦ νὰ 116 δὰ Ἰυϑὺ δ5 1 
1ῖ ΕΥΘ ΡοΒ5ῖ0] 6 ῸΓ ἃ5 ἴο 6π)οῦ οὐῦ εᾶβε. Ῥ]ιδῖ δρουΐϊ 
την βοὶέ, ἔπη "ἢ Ετοιῃ ψηδὺ βἴδϊε δὴ 1 εἼχρθοϊίπρ {πε 
ϑεμοσαὶ ἴο σοῆα Ψ ΠΟ 8 ἴο ρδυΐοσμη ἴμεβα αυΐίεβ ἢ 
Απά νδῦ αρὲ τηυϑὺ 1 τηγβ6 1} νναἱΐ ἴο αἰζαΐη ὃ ΕῸΓ 
ΒΌΓΕΙΥ 1 5114}} πανϑὺ θὲ δὴν οἱάδνυ, [ἢ 05 ἄαγ 1 ρσῖνε 
τ 861 ἃρ ἴο Π6 Θμθτηγ.᾿ 

ΤΏδη ἢδ δϊΌΒΕ 8ΔΠ6, 85 ἃ ἢτϑὺῦ κἴερ, οδ]]16ἀ τορεῦποῦ 
Π6 οἀρίδἰπ8 οὗ Ργοχεπιβ. Ίδη πα γ δα ραϊποτγεα, 
ἢ 544: “Οεμῃίίδθσδῃ, 1 ἅτ Ὁ η800]6 Εἰ Υ ἴο 5166 ρ, 851 
ΡῬΥΓΘβαμαα γοὺ ἃΓῈ 8150, Οὗ ἴο [16 5}}}} δὴν Ἰοηρεῦ, ν ἤε 
Ι5866 ἴῃ νῇδῖ βδἰγαϊϊΐβ αὶ πον ἃῖ6. ΕῸΥν ἴῃ6 ΘΏΘΙΩΥ 
ταδη  βϑυγ ἀἸα ποὺ θερὶπ Οροῃ γνᾶῦ ὉΡΟῚ 5 ὑπῚ}] ὑΠς 
ταουιθηῦ νγῃθηῃ {ΠΕΥ Ὀα]ενεα ὑπαὶ ὑΠαὶγ οὐ ργδρδῦ- 
αἴϊομβ δὰ βδϑὴ δάδαυδίεϊυ τηδαδ ; ἰνὰῦ ΟΠ ΟἿΓ 5146 
ΠΟ ΟἿδ ἰβ5 Ὀ]δηηΐϊηρ ΔΗΥ͂ σου ἴθ -Ἰ Θ θα Γ6 85. δὲ 8ἃ]] 
ἴο δηβυΓα Οὐγ τηδκίηρ ἴῃς θεβὺ ροββϑίθ!]ε ἤἥσῃ. Απὰ 

1. Κίηρ Ζουν ἴῃ ὕΠ6 ἄγοδηῃ 15 ὑπ6 Ρογβίδῃ Κἰπρ ἰπ {π6 Ἰηΐογ- 
Ῥγοίϑύϊοη. 
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ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰό- 
μεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ 
καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ 
τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν' ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν 
μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἰ ἴο 3 ’ ’ ν,» 

ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτε- 
ζω 9 ’ ’ Ἃ 47 - 4ϊ΄“σ᾿οηνυ 

18 νοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν; ἂρ 
οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισά- 
μενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον “παράσχοι τοῦ 
στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽ αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ’ 

ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. 
19 Ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἧσαν οὔποτε 

ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτίρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς 
σὺν αὐτῷ μακαρίξων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην 

Ν ͵ νΝ “ Μ ε νὴ Ν Ἁ 
μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ 
3 δ Φ δὲ θ ,ὔ [τὰ δὲ ’ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, 

Ἁ δέ 2 θῇ δέ Ν δ᾽ 4 “Ὁ ““ 

20 χρυσον ὁε, ἐσθητα ὁέε" τὰ αὖ τῶν στρατιωτῶν 

ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτε τῶν μὲν ἀγαθῶν τούτων 
οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, ὅτου δ᾽ 
3 ’ κέ 4 3 ’ » ΝΜ ’ 

ὠνησόμεθα ἡδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ 
πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους 
ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμενος 
ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν 

21 πόλεμον. ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπον- 
δάς, λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ 
ἡ ἡμετέρα ἀπορία.Σ ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται 
ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν ἄνδρες 

1 ἤδη ἄφπι., ξο]ονίηρ Εομάδηϊζ : ἤδη ΜΆ Ν. 
5 ἀπορία Ηΐά6: ὑποψία ΜΒ5., (ἀθην., Μδγ.: ἀσάφεια Ηπιρ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘΒ, ΠΠΠ.1. 1ὴ--2ι 

γεῖ τ νὰ βυρπῖῦδ δηα [4}} ἱπῖο {πὸ Κίηρ᾽βΒ μδῃ6δ, 
νυν δὶ ἀο νὰ ἱτηαρὶπα οὐὖν ἔαϊε ἰ5 ἴο "»ε" ἔνϑῃ ἰὴ ἴῃ 6 
σ856 οὗὨ ϊβ ον Ὀγοίδεου, δῃά, γεὺῦ πογα, ἤθη ἢ6 νγ85 
ΑΙταδαγ ἀεδά, ἐΠϊ5 τηδῃ ουΐ οὔ 8 ἢεδα δῃηα ἢίβ δπὰ 
Δηα ἱπηρδὶ θα δι ; 85 ἴῸΥ ουγβεῖνοβ, ἔμθη, ἢ ἤανα 
ὯΟ ΟΠδ6 ἴο ἰηἴοῖοδάςδ ἴον 5,1] 8)Δηα ψνῇῆο ἴοοκ {πὸ ἢεϊὰ 
αραϊηδῦ τα ψ ἢ {Π6 ἱπιλεηίίοη οὗ τηάκίηρ Πίπη ἃ 
Θ΄ανα τδῖμευ ἴδῃ ἃ Κίηρ δηᾶ οὗ Κῆ]ηρ τὰ 1 να 
σου ]ά, ν]δὺ ἔαϊα τδὺ νὰ Ἔχρεςοὶ ἴἰο βυθεγ ΨὙ01] ἢς 
Ποῖ ἀο [115 αἰτηοεῖ ἴο ἱπῆϊοϊς Ὡροὴ ἃ5 ἔΠ6 πιοβὺ ουΐ- 
γαρεουῦβ ἰογΐαγεϑ, 8Δη6α ἴπ.8 τᾶῖκα 4}} τωδηκί πᾶ δἴγαία 
ενοῦ ἴο υπάεγίακε δὴ Ἔχρεαϊξίοη ἀραϊηδὶ ἢ ἢ ὟΥέε, 
1 6η, τηυδὺ πηδῖκα ἜΘ εἴοτι ποῖ ἴο [4]}] ἰῃἴο ἢ 15 
ῬονοΥ. 

“ἘῸΓ ΤῺ ρᾶγΐ, 50 ἸΙοηρ 8ἃ5 ἴπ6 ἴτυσε ἰφϑιςα [πο νοῦ 
σεοαβεα σομηπ)βογα ϊηρ ΟὔΥ̓ΒΘΪν 65 Δηα σοηρταίυ αι 
ἀπε Κιηρ δῃὰ [15 Ὁ] ον Β ; ἴον [ ἂν ῥ᾽ ]ν ψῃδ ἃ 
στεδῦ διηουηῦ οὗ ἤπε ἰαπα ὑΠῈῪ Ροββεββεά, ψῇηδὺ δῃ 
δυπάδηςε οὗ ργονἰβϑοηβ, νν δῦ αυδηὶ 165 οἵ Ξεγνδηΐβ, 
οδἴῦ]ε, ρσοϊά, δῃα ρρᾶτεὶ; Ὀυΐ ψΠαπονοὺ 1 ἴοοῖκ 
ὑπουρῃῦ οὗ ἴῃς 5ἰζυδϊίοη οὗὨἨ οὐῦ οὐ βο]άϊουβ, 1 58ὺν 
τπῷ γα δὰ πὸ βῆδγε ἴῃ ἴμεβε ροοα {πίηρθ, Ἔἐχοθρὶ 
να Ὀουρῃΐ ἔπε, 1 Κπενν ποτα ψετα θὰ ἔδν οὗ 8 
ψγ 80 5.}}} Πδα τβόπευ ψῃογεν ἢ ἴο θὰγν, δα 1 πεν 
{Πδὺ Οὔγ οαἱἢβ γεβϑιγα πεα τ15 ἔγοσῃ σου πηρ ῥγον 5, 0 ἢ 5 
ἷπ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΕΥ νὰν ἴδῃ ὈΥ Ρυγοῆδβε. Ἡδηςσ, ν ἢ 
{π686 σοῃϑίἀουαι οηβ ἰῃ τηϊηά, 1 υ86α Ξοτησίχησδα ἴο 
ἴδαγ ἴθ ἴγασα τοῦτα ἔπη 1 πον ἔδεαυ ψὰσ. Βαυΐῖ 
βϑοίηρ ὑπαὺ {πΠεδὶγ οὐ δοὺ ἢᾶ5 ρυῦ δὴ δπᾶ ἴο [δες 
ἴγτυςς, [6 ἐπα ἢδ5 {Πα ννΐβδε σοηθ, ἰπ ΤΥ ΟΡ πίοῃ, 
Ροΐῃ οὗἁὨ πεῖν δισορᾶποα δηᾶ οὗ Οοὐγ δι αυταβϑιηδηΐ. 
ον πον 41} ἔΐεβα ροοά {πΐη,8 ἃσα οευεα 88 Ὀγ1Ζ65 
ἴον ψ ῃἱσἤσνεῦ οὗ ὑπὰ ὕννο ραγιϊθ8 5}}4}} ρύονα ἴο ὲ 

1 ρρ. 1.1. 8.1. 
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ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἶσιν, οἱ 
σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι μὲν γὰρ 
αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν' ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες 
ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν 
θεῶν ὅρκους" ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν 
ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. ἔτι 
δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη 

Ν , - ’ ΝΜ Ν Ν καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν" ἔχομεν δὲ καὶ 
ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ 

᾿ Ἁ Α ἴω ς οι Ἁ ε λ΄ 

τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἣν οἱ θεοὶ ὥσπερ 
τὸ πρόσθεν νίκην ἡμῖν διδῶσιν. 

3 ϑν Ἁ νιν 2ΞὉϑ Δ 5 σι Αλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυμοῦνται, 
Ν “ “ Ἁ 3 ’ Μ 4,3 6 ΄σ 

πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς 
9 ΄ν ἴον 3 Ἁ “ ΝΜ) 

ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, 
3, ᾽) δ᾽ Υ ΟΡ: δ ν ν 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλ- 
λους ἐπὶ τὴν ἀρετήν. φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄρι- 
στον καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. 

2 λῚ ’ 3 Ἁ 4 “ 34 ἢ 3 »-" 3 “Ὁ κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, 
Ψ ς. ᾿ο , 3 ,.ϑ.,εἐ οι ᾿ ».᾽" ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετ᾽ ἐμὲ 
ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίξομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ 
καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ 
κακά. 

ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ ἀρχηγοὶ ἀκούσαντες 

ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης 
φΦ ’ ΄ὰ ΤΩ φ ᾿ Ψ τις ἣν βοιωτιάξων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι 

φλυαροίη ὅστις λέγει ἄλλως πως σωτηρίας ἂν 
τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα 
4 ’ , » ,ἷ ς ’ ων 

ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὁ μέντοι Ἐενοφῶν 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1.1. 21-27 

ὑπὸ ὕὈγᾶνοὺ τηθῃ ; 8πα ὑπὸ ᾿πᾶρε5 οὗ ἴπῸ σοῃΐοϑδῦ γα 
ἴπε ροάπ, ννῇο, ἴῃ 4}} 16 Ποοά,, νν1}} θὲ οὔ ουΐ 5146. 
ΕῸΥ ΟἿΣ Θῃθηΐα8 ἤᾶνα ΒΟ ἔ]56 }]γ ὈῪ ἴθσοια, ἢ] 6 
ν6, ψΊἢ ἀρυπαάδηῦ ροββοϑϑίοῃβ θεΐογε οὐῦ Ἔγεϑ, ἢᾶνε 
β᾽λθδαξαβδιυ Καρὺ οὐγ πδηά5 ἐπογείγοτη θθοδυβε οὗ ουῦ 
οαῖῃβ Ὀγ ἴῃς ροάβ; ἤξῆοα ψε, 1 {πίπῖ, ολη ρὸ ἱπἴο 
ὅπ οοηἰαβὺ ψἱὉ}} ἔδυ σγεδῖον σοπἤάδηοα ἔπ δη σδ ΟἿΓ 
Θιῃθιηΐεβ. Βεϑίάεβ, ψὲ ἰᾶνα ὑοαΐε πλοῦ οἌρ400]6 
ὉΠ δὴ {Ππεὶγβ οὗ θδαγίηρ οο]α δηα ᾿χεαὺ δπὰ τοὶ], δηὰ νὰ 
κεν δε, ὈῪῚ πε Ὀ]εδβδίηρ οὗ ὑμε σοάβ, ἢανε ῥεΐξεν 
5οιιβ ; δηά {Π656 6} 06 στο [4 0]6 ὑδη ψὸ ἴο »ὲ 
ννουπαάεα δηα Κι]εα, ἢ ἴΠ6 ροαβ ἀραΐῃ, 88 οἡ ἐδ 
ἔοττῃοὺῦ ἀδν, ρυδηῦ 8 ν]οΐουγ. 

““Απᾶ πονν, βῖπος ἰδ τῇδ 6 ἐμαὶ οἴει 4180 ᾶνα 
ἀΠ656 βδῖὴβ ὑπουρῇῖβ ἴῃ τηὶπα, Ἰεὖ 5 ποῦ, ἴῃ ἔπ 6 ΠϑτὴΘ 
οὗ {πὸ ροάβ, νναϊῦ ἴῸγ οὐμεὺβ ἴο οοὴς ἴο 5 δῃά 
ΒΌΙΩΙΔΟΩ 5 ἴο πα πορ]εϑὶ ἀδοαβ, θυῖϊ Ἰοῦ 5 ἴᾶῖκ6 
με Ἰεδα ουγβαὶνεβ Ἀπ δἴουβα ὕΠ6 γαϑῦ ἴο νδὶουν. 
ΘΠΟΥ͂Σ γοῦγβαϊνοβ 6 υεϑὺ οὗ ἴΠ6 σαρίδϊπβ, 8 το ΓῈ 
ννοσίῃυ ἴο 06 σεηθγαὶα ἔπδπ {Π|6 ρσΈΠΟΓΑ5 ὑΠπϑιηβοὶν 68. 
ΑΚ ἔοῦ πῃ6, ἰἔ γοὺ οδοοβε ἴο βεῖ ουῦ ροη {Π|8 σου 56, 
Ι Δ΄ ΥΕΔαῪ ἴο [Ὁ]]ονν γοῦ ; υυΐ 1 γου Δββὶρῃ τὴς ἴΠ6 
Ἰεδάθυβῃϊρ, 1 ἀο ποὺ ρεδα τὴν γουϊῇ ἃ5 δῃ δχουβα; 
γαῖαν, 1 Ὀοϊΐανα 1 δηλ ἴῃ ὑῃ6 νΘΥῪ ργίπηθ οὗ τὴν 
Ροννεῦ ἴο ψδγα οἵ ἀδῆρδυβ ἔγοι τὴν οὐνῆ 686. 

500}. ψγεῦα ΧΟποΟρἤΏΟΠ᾿ 5 ψΟσαβ ; ΔΠα ὕροη ἢεδιϊηρ 
ψνῃδὺ Πα 5αἱα [ῃς οἤϊοοῦβ "δάς Ἰΐτη ἴδκε ἴῃς Ἰεδά, 
411 οὗ πο Ἔχοαρῦ 8 τῇδη πδιηδα Αρο]]οπία 68, ν ἢο 
ΒΡΟΪκα ἰῃ με Βοεδοϊίδη αἰδοῖ. ᾿ΓΉΪ5 τηδῃ τηδιηὐαϊπϑα 
τπδαῦ Δγοηςα γῆο 5814 ἢ6 σουἱά ρσαΐῃ βαΐεςυ ἴῃ 8ῊΥ 
οὗν νᾶγ ὑμδη γ ννἱπηΐηρ τς Κἰηρ᾽ 5 οοπβδοηΐ ἐΠγουρἢ 
Ροιβυδβίου, ᾿ξ ροβϑὶ]θ, νὰ [αἰ Κίηρ Πομβθηβα ; δηᾶ 
αὖ ἴΠ6 βδης ἰΐωθς ἢ6 θεαρδη ἴο τεςοϊζα ἴῃς αἰ ου] 165 
οὗ τπεὶν δἰ τῃαϊίοη, Χοπορθοῃ, μονανοτ, ἰητογγυρίεα 
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μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. Ὦ θαυμασιώτατε 
ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ ὁρῶν γυγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων 
μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε 
βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας 
3 ’ ὔ 9 ἢ Ψ ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. 
3 νι ε “" 3 3 2. », ᾽’ὔ 
ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι 
ἐλθόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε 
πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέ- 
χων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν; ἐπεὶ δ᾽ 
αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὥσπερ δὴ σὺ 

’ 3 “ 3 ΄- Μ) μέ 

κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον 
πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν. ἐκεῖνοι παιό- 
μενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ 
τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τού- 
του; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασθαι κελεύ- 
οντας φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις 

“ Ν ἢ “ 

ἰόντας; ἐμοί, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθῥωπον τοῦ- 
τον μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς" ἀφε- 
λομένους τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς 
τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα 
καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν “Ἑλλάδα, ὅτι “Ελλην 
ὧν τοιοῦτός ἐστιν. 
Ἐντεῦθεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος εἷ- 

3 , Ν ,ι ’ὔ ’’ 
πεν" ᾿Αλλὰ τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει 
οὐδὲν οὔτε τῆς Ἑλλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ 
αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα 
τετρυπημένον. καὶ εἶχεν οὕτως. ᾿ τοῦτον μὲν οὖν 

1: ΠῚ 6 ὐθοκα οοπβίἀογοα 1 οἰδηιϊηδῦθ ἴοΓ ἃ δῆ ἤο ννϑᾶῦ 
οδτ- τη. Ηἰβ Ῥογϑά θϑγβ, ἘΒΕΣΕΙΟΓΘ; το ΑΡο]]οπ  ἀ68 85 
ἃ. ὈαγὈατίδη. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, ΠΠ- 1. 27- 32 

Ηΐτω ἴῃ ἴῃς χτηϊάβὶ οὗ [ηἷ8β ἰδ}|ῖκ, δηᾶ βεαϊὰ : “υὕὔύὔου 
διωδζίηρ ἴδιον, γοὺὰ ἴᾶνε δγεβ ὑυὺ 5} ἀο ποῖ 
Ροτοεῖνα, Δπα γοὺ πᾶν δαγβ Ὀαΐ 51}}} 4ο ποῖ τεπηδιη- 
γεῦ. Υου ψεγε ργϑβϑηΐ, βύγεϊυ, ἢ [Π6 τεϑὶ οὗ 
ὑμεβε οἤΐϊοθγβ δὖ ἴῃ 6 ἔϊπηςε ἤθη ἐπε Κίηρ, δϊενγ ἴΠῈ 
ἀδαιῃ οὗ ὕγγιβ δῃὰ ἴῃ [ν8 εἸαϊίοῃ ονοῦ ἐπδῖ Ὄνοπῖ, 
βοηΐ δηᾶ ογάδεγεα ἃ5 ἴο ρίνε ᾧΡ οὔῦ δύῃβ. Βυΐὶ νἱιεη, 
ἰπϑἰεδα οὗ ρἰνίηρ ἴπδῖὰ ὑρ, να εαυΐϊρρεά ουγβαῖὶνε5 
ν ἢ ἴἤδπι, δηὰ ψνοηῦ δηα Ἂἐποδιηροα βεβί46 πὶ, 
νυν παῖ τλθϑη5 αἰα ἢ ᾿δανα υπἰγεα---Θο πάΐπρ δηλ ρ68- 
58 6Ἃογ8, ες ρίηρ ἴογ ἃ ἴγυςε, οἴἶεσγίη υ8 ῥγον βί0}8 --- 
ὉΠ ἴῃ ἴπε ἐπα ἢς οδίαϊἰπεα 4 ἰτυοεὺ - ἮΠοη, 
Βονανοῦ, ΟὟ βἜΈΠΕΓΑ]8 Δηα εαρίαίηβ, [ΟΠ] ον; ῥτε- 
οἴβεὶγν πὸ ρΐδῃ ὑμαῦ γοὰ ἃΐὰὲ ποὺ υγρίηρ, νεπὶ 
υπδιηδα ἴο ἃ σοηΐδεγεπος ἢ {Πεπ, τε γίηρ, ὕροη 
ἴῃς ἴτυςς, ψμαῦ Παρρεπεᾶ ἴῃ ὑπαὶ οαβοὴ δὲ {ΠῸῈγ 
ποῖ δὖ τῃϊ5 τπιοτηδηΐ θεὶηρ δδΐθῃ, ἰοτίυτγεά, ἱπϑυ]εά, 
ὉΠ4}0]6 ὄνθῃ ἴο αἷς, μα ρ}688 πγδη ὑπαὶ ΤΠ6Υ γε, Ἔὄνθῃ 
ἐπουρὶι ΠΕ ΘΑΥΠ ΒΟΥ ἰομρ, 1 ἱπιαρίπε, ἴογ ἀδδίῃ 
Απά ἀο γου, Κπονίπρ 41} ἔῃεβα {ῃΐη 8, 840 ὑμὺ {ΠῸῪ 
τὰ ἰδικίηρ ΠΟΏΒ6Π56 ΠΟ υτρὲ Βε] -Δἀείδποο, δπα ἀ0 
γοὰ ριόροβα ἐμαὶ ννεὲ βου) δρδαίῃ ρὸ δῃῆ {τὺ ρεῖ- 
ϑιδϑίοῃ ὃ [ἢ ΤΥ Ορἰπίοῃ, σεη])επηεη, νὰ βῃουϊὰ ποῖ 
Β'ταρ]ν τοίιβε ἴο δατηϊδ {{}18. ἔθ ]ονν ὕο σοιηραηίοπβὶρ 
ν ἢ α5, Ὀυὺ Βῃου]α ἀερτίνα ἷπὶ οὗὨ ἢ οαρίαίπογ, 
14Υ ῥ8οκβ οἡ ἢἰβ "δοῖ, δηά ἴγεαῖ ἢΐηι 88 ἰμδΐ βοτῖ οἱ ἃ 
ογεαῖυγα. ΕῸν ἴπῸ (δον 18 ἃ ἀΐβρτασοα θοῖ ἢ ἴο ἢΪ8 
παῖϊνε 5ἴαἴα δῃᾶ ἴο πε ψ}ο]ε οὗ Οτεεοε, βίης, θείην 
ἃ Οτεοκ, ἢδ ἰ5 5}1}} ἃ τηδῃ οὗ {8 Κὶ πᾶ." 

ΤΠδη Αρδϑίαβ, ἃ ϑυγιρἢδ]αη, ὈγΌΚα ἴῃ δηά δά: 
“Ἐοὸν {πᾶὶ πιαῖῖογ, ὑΠ158. ἔδ! ονν 885 πουιίηρ ἴο ἀο 
οἰλποῦ ἢ Βοεοιϊία οὐ ψν ἢ ΔπηΥ ρᾶτί οὗ Οτεοδςοα δἰ 8]], 
ἔοῦ 1 πᾶνα ποίςθα ὑπαὺ 6 ἢδ5 θοΐῇῃ ἢΐθ δἂγβ Ὀογοά,)} 
κε ἃ 1,γαϊαπ᾽ 5.2 [ἢ ἔδλοῦ, 1 νψὰβ 58ο. Ηδε, ἐπεγεΐοτγο, 

. ΚΒ Τῇ [υγάϊδηβ νοῦ ργονθγ δ }ν οϑιηϊηδίθ. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀπήλασαν" οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες 
ὅπου μὲν στρατηγὸς σῶος εἴη τὸν στρατηγὸν 
παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο τὸν ὑποστράώ- 
τήγον, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶος εἴη τὸν λοχαγόν. 
ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν 

ὅπλων ἐκαθέζοντο" καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες 
στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. ὅτε 
δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν μέσαι ἧσαν νύκτες. ἐνταῦθα 
Ἱερώνυμος ᾿Ηλεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν ἸΙροξέ- 
νου λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες 
στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε 
καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαε, 
ὅπως βουλευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. 
λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ νῦν, ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ 
πρὸς ἡμᾶς. “ 
Ἔκ τούτου λέγει τάδε Ξξενοφῶν' ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα, ὅτι βασιλεὺς καὶ 
Τισσαφέρνης οὗς μὲν ἐδυνήθησαν συνεινήφασεν 
ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς 
ἣν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα 
ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστα- 
σθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν συνελη- 
λύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν. οἱ γὰρ στρατιῶται 
οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς 
ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἂν δὲ 

1 νῦν ἄδθῃι., ΓΟ] ον; Οδγηυςῃ : σύ ΜΆΝ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, ΠῚ. τ. 32-.ἅ6 

γν»ἃ5 αἀγίνθῃ ανᾶὺ, "ὰαῦ ἰῃ6 οὐμεῖβ ργοοθθαβδα ἴο 
νἱϑιῦ [ῃς νατίουβ αἰνϑίοηβ: οὗ {ΠῸ6 ἀύωγυ. ῬὌΏΘΓΕΝΕΣ 
ἃ σεΠΕΓΔΙ ννὰ5 ἰεἷϊ αἰἷϊνο, ἴον ψοῦἹα ἰηνζα Πῖπὶ ἴο 
)οἷπ πε; νίετε ὑῃῈ φσϑεῆθῦαὶ ννὰβ8 ρΌηῃθ, ἴΠ6Ὺ 
Ἰην 6 ἴῃς ἰἰδυϊοηδηῖϊ-σἜπαγαὶ; οὐ, αραΐῃ, ψ 6 γα 
ΟἿΪΥ ἃ οδρίδἷη ννᾶβ8 εἶτ, ἴῃς οἀρϊαΐη. ΔΝ δι 41} δὰ 
σους τορεῖπεγ, ὑπο ν βεαϊεα ὑπειηβεῖνεβ αὖ ὑπ 6 ἔγοηὶ 
οὗἨ 1Π6 ἐποδιηριηδηῖ, δηα {116 σϑῃθσα 8 δηα οαρίδὶη5 
ὑπ. 556] 6 α διιουηζεα ἴῃ Πυχ ῈΓ ἴο ἀῦουΐ οἠς 
Πυπαάτεά. Βγν [18 τἰὴς ἰδ ψγὰ8 Ὡθαυν τϊἀ πὶ ἢ. 
ΤΏδη ΗἸδγοηντηὰβ 6 ΕἸεδη, ν ἢ νν 858 ἴῃε οἰ εϑὺ οὗ 
Ῥτοχϑηιβ σδρίδίηβ, ὑερᾶῃ ἴο 5ρεδὶς δὲ ἔοι! ον: 
“Οεμ ον 8}8 Δπα οαρίδϊηβ, ψὰ ἢδνε ἀεειηρα ἰδ "»εϑῖ, 
ἴῃ νἱενν οὗ {Πς6 ρῥγεβϑεπὶ ἰϊυδίίοη, ὑοῖΐ ἴο δος 
[οροῦμον οὐγβαῖνεβ δπα ἴο ἰμνὶϊα γοὺ ἴο Ἰοἷῃ 15, ἰῃ 
οτγάεν ἰπδῦ ννὲ γᾶν ἀδνίβε ψ]αΐενοῦ σοοά οουη56] νν 6 
οδῆ. Βαρθαῖ πον, Χαπορίοι," 6 δαάεα, ““)υϑὶ 
ννῇηδῖ γου 5814 ἴο υ5.᾿ 

ὙΒαγααροη Χαπόρἤῆοη βροῖα 85 [Ὁ]]ονν8 : “ὲ 4]} 
Ὁπαογβίδπα ἔπ τηυοῇ, ἐπὶ πὸ Κίηρ, δπὰ Τίβϑβα- 
ΡΠΒΘΥΠΕΒ ἤανεα 86ἰΖεα 85 ἸὩΔΗΥ ἃ5 ὑμευ οου]ά οὗὨ Οὔγ 
ΠυΏ ΘΙ, δὰ ὑπΠᾶὺ ὑΠῈῪ δῖε ᾿π δ ϑὶ]ν ρ]οϊ ηρ 
ἃραϊηδῖ ἴΠ6 τοβὲ οὗ ι.5, ἴο ἀββίγου ὺβ ἰἔ ὑπΠδῪ οδη. 
[τ 15 ἴογῦ υ5, ἴδει, ἴῃ ΤΩΥ̓ ΟΡἱπίομ, ἰο πηᾶῖκα Ἔν ΟΤῪ 
εἤογὶ ὑπαῦ γγὰ ἸΏΔΥ πδνοὺ 4}} ἰπῖο ἐπε ρόννεῖ οὗ {πε 
θαΥ Αγ Δ 5, μὰῦ ἐπαΐῦ ΠΟΥ τῆλ ταῖν [4]1] ἰηΐο ουΐ 
Ροννευ. ΒΒ ευγε, ἐπεγείογε, ὑπαὶ γοὺ, ψῇῆο ᾿ᾶνὲ πον 
σομλα ἰοραῦμον πὶ δυο πὰ θεῦβ, να ἴῃς ρσταπάεβι 
ΟΥ̓ ορρονγ[υμ!|ε5. ΕοΥ 811] οὺὐῦγ 580] ΐδσβ ἤοῖθ δὰ 
Ἰοοκίῃρ ἴο γοὰ; ἰξ ἔῆδν 866 ἰμαῖὶ γοὺ δἵὲ ἔαϊηϊ- 
Ποαγίεα, 8]] οὗἩἉ ΤΏθῖὰ νν1}} ΡῈ σοονδγαάβ; υυϊ 1 γοὺ ποῖ 

1 ΤΊ.δα ἀϊνϊβίοῃ (τάξις) γγἂβ ποῦ ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗ Δὴγ βρϑοϊβεά 81Ζα, 
Ὀυῦ σοΙηρτγίβοα ὕπ6 ὑγσοορβ πάρ ὉΠ οοϊητμηδηᾶ οὗ ἃ βίῃρ]β 
ἔθῃθγαὶ (στρατηγός). 8.466 Ὀ6]ον. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ 
ἣ “ Α ᾿ Μ »Ι͂ 8Ω 

τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ 

ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. 
31] ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι 

98 

39 

40 

4] 

τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρ- 
χοι καὶ λοχαγοί' καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καὶ 
χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε' καὶ 
νῦν τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν, ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς 
αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι καὶ προ- 
βουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἤν που δέῃ. 

Καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα 

ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως 
ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ 
λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ" ἀρχόντων 
οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν 
συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολε- 
μικοῖς παντάπασφν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν 
δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. 
ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους 
δεῖ, ἣν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ρσυλλέγητε 

καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνν ἐν 
καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθά- 
νεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως 
δὲ πρὸς τὰς φυλακάς: ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ 
οἷδα ὅ τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι 
εἴτε καὶ ἡμέρας. ἣν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώ. 

μας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται τί πείσονται 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, 1Π101. 326-41 

ΟὨΪΥ 8ῃον ὑπαὶ γοὺ ἃγΓ6 τηδίκίηρ ργεραγαϊζοῃβ γου- 
56Ϊνεβ δραϊηϑῇ ἴῃς Ἔπευ, θὰ 64}1] ὑροη ὑπ ταδὶ ἴο 
ἀο ᾿ἰκενΐβθ, "ΡῈ νν6}} δϑδδυγεὰ ὑῃμαὺ ὑπὸν ψ1}} ἔΌ]]ον 
γου δῃᾶὰ ν}}} ἴγυ ἴο ἱπιϊϊαῖϊθ γοὰ. Βυΐ ρευμδρβ ἰΐ ἰβ 
ΓΕΔ ΡΓΟΡΟΥ ὑπαὶ γοὺ 5ῃπου]α βοιρεν δὲ Ἔχοσὶ ὑπ θι). 
ΕῸΓ γοὺ ἃγῈ ζεῃθγαὶβ, γοὺ δἵὰὲ ᾿ἰδυϊεπμδηῦ- “Έ ΠΕγα 8 
Πα οδρίδϊηβ; Ψ}1]6 ρεᾶος ἰαβϑιθά, γοὰ δὰ {δε 
δανδηΐαρε οὗ πδϑπῖὶ αἰἶκα ἴῃ ΡΔῪ ἃπα ἱπ βίδηαίηρ ; 
ον, ὑπαγαίοσε, νν ἤθη ἃ βἰαϊε οὗ ννὰῦ Ἂχ βίϑ, 1ὑ ἰ5. τ ρῃῦ 
ἴο Ἔχρεοῦ παῖ γου Βῃου]α θὲ Ξυρεῦῖοῦ ἴο [Ππ σοτωσηοῃ 
50] 16γ8, δα ὑπαῦ γοὺ 5]ου]α ρΡ]Δη ἴον ἔπϑῖὰ ἀπά ἰοὶ] 
ἴον {πο πὶ δ ησθνοῦ ἴποσγε θὲ πεεᾶ, 

““Απάᾶ πον, ἤγοιγ, 1 [Πἰηἰς γοὰ ψνουϊα 4Ὧο ὑἢ6 ἅΓΥ 
ἃ διηιεδῦ βευνίοο 1 γοὺ βῃου]α 8ε6 ἴο ἰζ ὑπαῦ σϑηθγα]β 
Δα οαρύδ᾽ 5 816 δρροίϊηϊβα ἃ5 5ρ6 θα!) ν ἃ5 ροβϑβὶ}]6 ἴο 
ἴδκε {πε ρῥΙαςαβ οὗ {Ππ|όοϑὲ γνῃο αὔὲ Ἰοβϑδί" ον νἱπουΐ 
Ἰεδάδγβ ποίῃίηρ ἤπε οὐ υβεΐα! οἂπ )ὲ δοσοιρ  !8ῃ6α 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ἢα]ά, ἴο ρυὺ [ὃ ὑτοδαϊν, ἀπὰ σογίδί ]Υ ποῖ 
πῃ ψναγίασθ. ΕῸΥ αἰβοὶρ] πε, Ὁ ΒΘ πβ, Κθαρθ θη ἴῃ 
βδίοϊγ, ψ ἢ ]]6 ἴῃς Ιδοῖκ οὗ 1Ὁ ΔΒ Ὀγοῦρηῦ ἸΔΠΥ ΕΓςῈ 
ΠΟΥ ἴο ἀεδιγιοίίΐοη. ϑθοομα]γ, θη γοὰ Πᾶνε 
ἂἀρροϊηΐϊαδα 41} {Π| Ἰδθδάδθυβ ὑπαὶ ἃγ8 πθοθββαγυ, 1 ΠῚ ηΚ 
ου νουϊά ρῥεγέοση ἃ νεῖν ορρογΐυπμα δεῖ ἰΐ νοῦ 
5ῃοι 4 ραῖπεν ἰοροῦπον ὑΠε τοϑὺ οὗ {{Ππ 5011 6.8 δ]50 
Δα ΕΥΥ ἴο Θδποουγαρα ἔπθη). ΕὸοΥ, 85 τηδίϊουβ βίδπα 
ΠΟΥ͂, ΡΟ ΒΡ8 γοὰ αν οὔβεῦνεα [ὉΓ γουγβαῖνοβ ἴῃ 
νν μαὺ ἀε)εοῦοι ὑπὸ γ σαῖς ἴο ὑμεὶγ αυδγίειβ δηα ἴῃ 
ννμαῖ ἀε]εοϊίοη ἔμεν ρῥγοςεεάδά ἴο ἐπεῖν ρίοκεοῦ ἀαῖν ; 
Δηα 50 Ἰοηρ ἃ5 ὉΠΘΥ ἅγα ἰπ {18 βίαϊε, [ Κπον μοὶ 
ψψ δὶ ὑ86 οης οου]Ἱά τὰᾶκα οὗ μοι, ᾿ἢ ἴῃ εγα βῃουα 
μὲ πρεά οὗ ἐδπδῖὰ οἰΐμοῦ ὈΥ πίριῦ οὐ ΟΥ ἄδν. [{, 
μονόνοσ, 6 δὴ ἴασῃ ἐπα ουτγεηὶ οὗ ὑμεῖγ ταΐπαϑ, 
80 ὑμαῦ {πεν 5141} θὲ ὑπίηκίηρ, ποῦ τλθγοὶν οὗ ψυῃδὺ 
ἐπα ν δζὰα ἴο βυῆεν, ναὶ κΚενίβε οὔ ψηαῦ ὑπεὺ γα 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, π πολὺ εὐθυμότεροι ἔ ἔσονται. 
42 ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε 

ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ᾽ 
ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐρρωμενέ- 
στεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ 

43 τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐντεθύμημαι δ᾽ 
ἔγωγε, ὧ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτε ὁπόσοι μὲν μασ- 
τεύουσι ζῆν ἐ ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, 
οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἀποθνήσκουσιν, ὁ ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν ( θάνατον ἐγνώ- 
κασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, 
περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν. ἀγωνΐξονται, 
τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνου- 
μένους καὶ ἕως ἂν ξῶσιν εὐδαιμονέστερον διάγον- 

44 τας. ἃ καὶ ὶ ἡβκᾶς" δεῖ νῦν καταμαθόνταξ, ἐ ἐν τοιούτῳ 
γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι 

4 καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν 
ἐπαύσατο. 
Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος" ᾿Αλλὰ πρό- 

σθεν μέν, ὧ Ξενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνω- 
σκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἷναι, νῦν δὲ καὶ 
ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ 

: βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους: 
46 κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. καὶ νῦν, ἔφη, μὴ 

μέλλωμεν, ὧ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε 
οἱ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ 
μέσον τοῦ ̓ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄ ἄγετε" 
ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν ἢ τοὺς ἄλλους στρατιώ- 

: ἡμᾶς {π6 ἱπξοσίου ΜϑΜδ., αθιη.: ὑμᾶς ὕπ6 ΡοίίοΣ ΜΆΝ., 
8Υ. 
3 συγκαλοῦμεν ΜΒ85., Μαι.: συγκαλῶμεν ΟΘεἴη., ἕο] ονσίης 

ΝΙύΒο 6. 
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δοίῃρ ἴο ἀο, ἴμεν μὶ}} ὕὲ ἔδγ ποτε ἌἽδεετίω!. ἔογ 
γου υπάετγβίδηα, [δ σαγε, [δἰ ἴ 15 πε πεῖ πυμάθεῖς 
ΠΟΙ 5ἰγεῃρὶ ὙΠΟ πτϊπὸ νυἱοίϊογιεβ ἴθ πᾶσ; ὑσὶ 
ψ ] ἤενον οὗ ἴδε ἵπο 9:4ες ἃ Ρὲ σθοβε ἴτοορϑ, ὈΥ 
πε Ὀ]εβθίησ οὗ {πε σούς, δάνδῃος ἴο ἴδε διϊδεκ 
ἢ 5ἰουΐει δμεασγίβ, ἀραῖϊποεὶ ἔμοθε ἰἴτοὸρα ἰδεὶγ 
Δανογβασίος σεπογαὶν τεΐυϑε ἴο εἰαπά. ᾿πᾶ ἴῃ ΤΥ 
ΟΥ̓ ἐχρεγίθηςς, ρεμεειεπ, 1 πᾶνε οὐὔὐπετνεαά [ἢϊς 
οἴδμον ἔδοϊ, ἰπαὶ ἴμοϑθε πῇῆο δὲ δηχίους ἱπ ταῶγ ἴο 5δύδ 
ΠΕΡ ᾿ἰνεβ ἱπ ΔΠΥ ΨΑΥ ἘΠΒΕΥ οὯπ, ἄγε ἴἢε νεγὺ τηῈ ἢ 
ὙΠῸ ὑ504}}Υ πιεεῖ σὰ ἃ θδθε δὰ Ξδιβείυϊ ἀεδίῇ : 
ν8}}6 {ποβεὲ ψῆο ἢανε τεοορηζεά ἱπδὶ ἀεδῖῃ ἰβ 
[Ππ σοΙημοη δηα ἱπενῖδῦ]ε ροτγίϊοη οὗ 4}} πιδηκὶπα 
δ πα ὑδεγείογε εἰτίνε ἴο πηεεῖ ἀεδῖἢ ποῦν, ἂγὲ ῥγε- 
οἰβεὶγ ἴῃοϑε σῆοὸ δγὲ βοιῃεθον τογὰ ᾿ἰκοὶγ ἴο τε δ. 
οἷά ἂρὲ δῃὰ ὙΠῸ ΕΠ]ΟΥ ἃ δδρρίογ οχίβίεηεςς ψ 1] 6 
ἔπδγ 4ο ᾿ίνο. ε, {Πεη, τακίηρ ἴο ποαγὶ [15 Ἰεββοῦ, 
80 δυο ἴο {πε ογϑῖὶβ νηοῦ πον οοηΐτγοηϊα 5, 
τηυδῦ 6 ὈγᾶνῈ 6 Οὐγβοῖνοβ δηα ο8}} ἐογὶ ἢ ταν ΥΥ 
ἷῃ Οὔγ ἔεϊον5.. ὙΥΠῊῚ τἋτἢ68εὲ νογάβ Χοποόρἤοπ 
ςαοδβεα βρεακίηγ. 

Αἴεῦ Πίπη ΟΠ εἰ τ βορῆυς Ξαἰα : “ ΗϊΠοτῖο, Χεπο- 
ΡΒοη, 1 ἴᾶνε, Κπονπ γοὰ ΟΠΥ ἰο ἴῃς εχίεπϊ οὗ 
ανὶηρ Ποαγὰ ὑπαὶ γοὺ ψεγα δὴ Αἰμεηίΐδη, θυὉ πον 
Ι φςοΟΙΠ]6 Πα γοὰ ὑοὶΐ [ὉΓ γοῦν" ψογάβ δπα γοιγ 
ἀεεά, δῃὰ 1 5ῃου]ά μὲ ρἷδα [ἢ νε [δά νεῦῪ πηδηΥ οὗ 
γοὺυγ βογῇ; ἴου [Ὁ ψου]ά [)γὲ ἃ ᾿]εβϑίπρ ἴο ὑῃ 6 δηΐϊγα 
ΔΥΤΩΥ. Αμά πον, ρσαη ]θιηθη, ἢς ψεηῦ οπ, “ Ἰεἴ ὰ5 
ποῖ ἀεἶαγ; νὴ Πάγανν ἀμ οἤοοβα γουῦ σοταιηδη 618 δὶ 
ΟΠςΘ, γοὰ ψγὴ0 περᾶ ἴδοι, δπα δον τη κίης γΟῸΥ 
«ποιοῦ σοῖῃα ἴο π6 τηΐά4]ς οὗ {ΠπῸ σδὰρ δά ὑγίηρ 
υνἢ γοὰ ὑπ6 πιθη γοι μάνα βεϊθοεϊεά ἢ ἔπε να ν]}}} 
68}} ἃ τηξοίίηρ ἔμεγε οὐ 4}} 186 ἴγοορβ. ἀπά Ἰεῖ 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

41 τας. παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. 
καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο 
ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν 
ἄρχοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, 
ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ἐανδικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ 
᾿Αγίου Κλεάνωρ ᾿Αρκάς,'; ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλή- 
σιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένον Ἐξενοφῶν ᾿Αθη- 
ναῖος. 

11. ᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαενε 
καὶ εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν 
αὐτοῖς προφυλακὰς καταστήσαντας συγκαλεῖν 
τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται 
συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτος μὲν Χειρίσρφος ὁ 

2 Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. ἔΑνδρες στρατιῶ- 
᾿ ται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρα- 
τηγῶν τοιούτων στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρα- 
τιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ 
πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς" 

8 ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς 
τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅπως 
ἣν μὲν δυνώμεθα καλῶς νικῶντες σῳζώμεθα: εἰ δὲ 
μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ 
μηδέποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις. οἴομαι 
γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ 
θεοὶ ποιήσειαν. 

4 Ἐξ πὶ τούτῳ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος ἀνέστη καὶ 
ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλ᾽ ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασι- 
λέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισ- 
σαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε 

1 Κλεάνωρ ᾿Αρκάς {πε ἰηΐοτίον ΜΟΝ., Μααν. ᾿Αρκάδος Κλεά- 
νωρ ὁ ᾿Ορχομένιος 86 υείζεν᾽ ΜϑΩ., νοῦ ὅθι. [0]]οΟνγ8, 
Ὀγϑοϊκοιϊης ᾿Αρκάδος. 
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5 πη8Κα βυγα,᾽᾿᾿ ἢς δάάεα, “ἐμαὶ Το] 465, ὑΠ6 ΠΟ ΓΑ]ά, 
5 Ργεβαηῖ. ὙΠ ὑπεδεὲ ψγογάβ μα σοῦ ἃρ δἷ οπος, 
{πᾶ {Πέτα τηὶρηῦ ΡῈ πὸ ἀεἶαῪ ἰπ σαυτυΐηρ ουὐ {πε 
ΠΟΘΙ] τηδαβυγεβ. ΤΉ Γερο ὑΠῸ σΟΙ ΘΠ ΘΥΒ γε 
σΒόοβεη, Τιμηδβίοη ἴῃς ᾿αγαάδηΐϊδη ἰῃ ρ]αος οὗ (]6δγ- 
σἤυδβ, Χδητῃο]65 ἴῃς Αοἤδθδη ἴῃ ρ]αος οὐὗὨἨ ϑοογαῖεβ, 
ΟἸεδδμοΣ ἴπΠεῸ Ατοδαΐδη ἴῃ ρ]δοε οὗ Αρίδβ, ΡὨ]]αβὶὰβ 
τῃ6 Αςἤδδδῃ ἵπ ρἷδος οἵ Μεποη, δπα Χεηορ οι ἴδε 
ΑἸ Θπΐδη ἰπῃ ρῥ͵ἷδος οὗὨἨ Ῥτγοχϑῃιβ. 

11. επ ἴμεβε εἰβοϊίομβ δὰ θεεῃ οομμρ|εῖϊεά, 
Δα δ5 ἀδὺ ψὰβ ᾿5ὺ δρουΐ Ὀερίπηΐϊηρ ἴο ὕγβακ, ἐς 
ΠΟΙ Δ Πα 6Υ5 τηθῦ ἷἱπ ἴῃς τη 6]6 οὗἩ [Π6 σδτρ ; δηά 
ὍΠΟΥ τεβοϊνοα ἴο 5ἰαϊϊοι ουδροβίβ δπα ὑἤθῃ 08]] δὴ 
ἈΒΒΘΙΏΒΙΥ οὗ {Π6 50] 6]1685. Αι85 500 8ἃ8 πεν ἢδα οογης 
τορσεΐμογ, Ομ εἰ ἰβορῆυβ {πε 1,δοεἀδοιηοηίδη ἀγοβε ἤγβι 
Δα δροῖκα 845 [Ὁ]1ονν : ““Εε]]ον -50] ἀἴε 5, ραϊπ Ὁ] ἰπ- 
ἀεεα ἰ5 οὔὐῦ ργεδεῃῖ βἰδιαύϊοη, βεείηρ ὑπαὶ να δ.Ὲ 
το εα οὗ ϑ.ἢ ρόπουδ]5 πα οαρίδὶ 5 δηα 50] 615, 
Δα, Ὀεβίάεβ, ὑπδὺ Ατίδθιβ δῃα ἢΪ8 Ἰῆθῃ, ψῆο Ψ γα. 

. ΤΟΥΤΆΘΥΙΥ ΟἿΣ 411165, ἤανα Ὀεἰγαυθα τα ; πονοσῦῃε 1658, 
ΨψῈ τηδῦ αὐ Οὐγβεῖνεβ Κ Ὀγανα ἸὩθη 8ἃ5 γ76]}} 85 
ΤΩΔΥ θὲ ἱπ ὕπεβ8ς6 οἰγουχμηβύδῃοαβ, δπα τηυβῦ ποὺ γίε]ά, 
Ραὺ γαῖαν {ὺὔὴὺ ἴο 8ᾶν6 ουγβοῖνοβ ΟΥ̓ ρ]ουίουβ νἱοἴουυ 
1 νὰ σδῃ ; οἴδμογνίβο, ἰεῦ 5 δὖὺ Ἰθαϑδὺ αἷς ἃ ρ]ογίουβ 
ἄεδαϊῃ, δπα πόνον [4]] ᾿πἴο ἴῃς ἢδηάβ οὗὨἮ οὔγ διῃοϑιηΐθβ 
Αἰΐϊνθ. Εογὺ ἴῃ ἐμαὺ οαθ6 1 ὑμπὶηκ να βῃου]ᾶ τηρεῖ {ῃ6 
βοτ οὗ βυβετίηρβ ὑπαὺ 1 ργδὺ ἴΠ6 ροαβ τηδῪ νἱβὶῦ ἀροῃ 
ΟἿΓ ἔοαϑβ." 

ΤΉδη ΟἸδδηοῦ ὑπ6 Οτὐομομθ δ ἄτοβα Δηα 5ΡΟΚΕ 85 
[Ὁ]]ονν5 : ““ ὕοτης, ἔε]]ον -Φο] ἰδ γβ, γοὰ 566 ὕπε ρευ)υτν 
Δα ἱτηρί εἰν οὗ {πε Κίηρ' ; γοῦ 566 Πκαὺν5ε ἐῃε ἔδιυἢ- 
Ι6β5η 685 οὗ Τιββϑαρθετηεβ. [ὁ ννὰβ ΤΊββαρῃουποθ Ψῃο 
5814 1 ὑπαὶ ἢεῈ ν88 ἃ πεῖρῃρουν οἵ ατεεοα δηα {δαὶ 

1 π| ἢ]. 18. 
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εἴη τῆς Ελλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο 
[οὶ ὗ “Ὁ Ν “" 

σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, 
αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε 

ἣ ’ἤ’ Ἁ ΘΑ [4 ’ δέ 

τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ἕένιον ἡδέσθη, 
ς “ 

ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς 
τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. 
᾿Αριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθει- 

7 ΤΑ 9 ἡ Ν 3“. 72 ν ᾿ 
στάχαι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ 

΄ το , ν,3 ν ν ν προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς 
“ -, δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος 

μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς 
ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου 
φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται.. ἀλλὰ τούτους 
μὲν οἱ θεοὶ ἀποτείσαιντο: ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα 
ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, 

Ἁ “" 
ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο 
ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. 

3 Ὰ ἱ πα »“ 95. Κ 2 ͵ 5 Ν 

Εκ τούτου Ἐξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ 
, ς 50. , 4 [4 4 ’ 

πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην 

διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν 
πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν 

᾽ “ 

καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς 
τελευτῆς τυγχάνειν' τοῦ λόγου δὲ ἤρχετο ὧδε. 
Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν 

, ἣ ᾿ .» » ᾿ ᾿: “τ 4 
λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς οἶμαι. 
εἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλέας 
2 ᾽ ’ ς ἴω ᾿ 3 ’ὔ ΝΜ « ἴω 

ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας 
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Πα νου]ά ἀο ἢἰς αἰτηοκδὺ ἴο β8ᾶν6 5; ἰὖ ννᾶβ Πομ6 οὔμοὺ 
[Π8ῃ ἢ ψγῆο σάνα υ ἷ5 οἱ ῇβ ἴο οοπῆττη ἴΠ 686 νγοσάς; 
δηα ἴδ ες, ΤΙΒβαρἤοτπαβ, ὕΠ 6 νΟΥΥ τη νἢο δά 
σίνεμ βυςἢ ρ]εάρεβ, ννὰ5 ὑπὲδ νΕΥῪ τη ΨηΟ ἀεοοίνεα 
Δα 56ἰΖοα οὖν σεηθταὶβ. Μοτζε ἴπδη ἐπὶ, Π6 ἀϊά ποὶ 
Ἔνθ τάνούξηοε Ζευβ, με ροά οὗ Ποβρίτα] 1ἴγ ; ἰποίοδά, 
ἢς επιογίδϊ πεα ΟἸ αγοῆυβ δὖ ἢΐβ οσσῃ [4016 1 δᾶ ἔθη 
γηδάς ὑπαῦ νει δοῦ ὑπε τηθδῃβ οὗ ἀεοεϊνίηρ δπᾶ ἀε- 
δ γογίηρ ἴῃ 6 βσθποιαὶβ. Ατίδθυβ, ἴοο, οτ νγὰὲ 6 γα 
Γεδαν ἴο πιᾶκεα Κίηρ,; νἱἢ ψ ποτὰ νγὲ ἐχοῃδηρθα 
ΡΙεάρεβ 8 ποῖ ἴο θεΐγαυ ομβ δηοΐμεν, Ἔνεπ ἢ6, 5βμον- 
ἱηρ πεὶῖμον δα οὗ ἴῃΠ6 ροᾶαβ ποὺ όπου ἔου {ἢ 6 
ΤΩΘΙΔΟΙΎ οὗ Ογτὺβ ἀεδά, αἰ πουρἢ 6 ννὰβ τηοβὲ Πίρην 
Βοπουγεα ὈΥ Ογτὰβ ᾿ἰνίπρ, μὰ8 πον βΌΠΕ ονδῦ ἴο δες 
.υἱτξετεϑὺ ἴοε68 οὗ ὑπαὺ βδὴβ ΟΥὙσιι8, 8Δπα ἰ5 ὑγγίηρ ἴο 
νοῦ ἰᾶττὰ ἴο 8, ἴῃς {το παβ οὐ γτυβ. γε}1, τηδυ 
ἴΠ686 ἤδη θὲ ἀυ]Υ ρυπίβῃεα Ὀγ ἴῃς ροάϑβ; νψα, μον- 
νοῦ, βεαίηρ πεῖν. ἀθθαάβ, ταυδῦ παν ἀραΐη ὕς ἀε6- 
ςεἰνεά ᾿γν ἴδει, θα τηυϑὶ Ηρ] 85 βίοι Ἱγ ἃ5 ψὲ Ἵδῃ 
Θη4 τηρεῖ ννῃαΐενου ἔοτίαπε [ἢ6 ροαβ τηδὺ ρΐεδϑδε ἴο 
βαεῃᾶ.᾿ 

Ηεγευροι ΧΕΠΟΡΠΟΠ ἃ͵ΟΌ86, ΔΥΓΑΥΘα ἔῸΓ νὰ ἴῃ ἢΪ5 
βηπεϑὺ ἄγοϑβ. ΕοΥ 6 ὑπουρῃῦ ὑπαῖ [ἢ τΠ6 ρσοάϑβ βῃουϊα 
σταπῦ νἱοἴοτγ, ὑμ6 βπεβῦ ταἰπχεπῦ νγὰβ βυϊνεα ἴο νἱοογγ ; 
δηα 1 ἰῦ βῃου]α ΡῈ ἢΐβ ἔδϊα ἴο αἷδ, Ὁ ννὰ8 ὈΥΌΡΘσ, ἢ6 
Ὁπουρὺ, ὑπαὶ ἱπαϑιησο ἢ 85 6 δα δοοοιχηΐοα ἢ 5 
οἵῆεα ψογΐῃγν οὗ πε τηοϑῦ Ῥεδυ Ὁ] αἰ είτε, ̓ ῃ ὉΠ15 αὐθγα 
Π6 5ῃου]ά τηδοὺ ἢΪ5 ἀεαῖΐῃ. Ης ὑερδῃ ἢἷβ8 βρεεςῇ 
ἂἃ5 Ό]]ον5: “ΤῊΘ Ρδυ) ΣΎ δπηᾶ' ἐδ  Π}]  βϑπθβθ οὐ [6 
Ῥδυραγίδηβ 85 Ὀθθὴ βροόίεὴ οὗ ὈΥ ΟἸεδποῦ πα ἰ8 
υπάεγβίοοά, [ ἱτηασίπο, ὈΥ ἴΠ6 ταϑὺ οὗ γοὺὰ. [ἢ θη, 
ἰῦ 15 οὺγ ἄξσβίσγαε ἴο θῈ ἃραὶῃ οἱ ἴευπιβ ΟὗἩὨ ἔγΘ πα 5] 
ψἹ ἢ ὑΠπετὰ, νὰ τηδῦ ποϑαβ5 ἴδε] σγοὰῦ ἀ βροπάθ πον 

ταν, 97, 2 π|1. 4, δ γα, 11. 8, 
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καὶ τοὺς στρατηγούς, οἱ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυ- 
τοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν' εἰ μέντοι δεα- 
νοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην 
ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέ- 
μου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ 
καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 

Τοῦτο δὲ λέγοντος, αὐτοῦ πτάρνυταί, τίς" ἀκού- 
σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσ- 
εκύνησαν τὸν θεόν, καὶ ὄ Ξενοφῶν εἶπε' Δοκεῖ 
μοι, ὦ ἄνδρες, ἐ ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων 
οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ 
θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς 
φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ 
τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ ὅτῳ 
δοκεῖ ταῦτ᾽ , ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ 
ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαι- 
ἄνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο 
πάλιν ὧδε. 

᾿Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ 
ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας. πρῶτον. μὲν γὰρ 
ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ 
πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ 
τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕνω δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς 
τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, 
ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἱκανοί εἰσι, καὶ τοὺς 
μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ “τοὺς μικροὺς 
κἂν ἐν δεινοῖς ὦ ὦσι σῴξειν εὐπετῶς, ὅταν βούλων- 
ται. ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν 
προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς 

1 ΤῊ 8ῆθθζθ ψὰ8 ἃ ἸΟῪ βῖρτι, 8Πη4 Ῥαυὑ οι] ἸποκῪ 
Ὀδοδιι8θ 1 οϑηγ6 δὖῦ ᾿ϑὺ ὑῃ6 {1Π160 ΒΘ η Χεπορθοη γγὰϑ αὐὐοῦ- 
ἰηρ 1ῃ6 ψοτὰ σωτηρίας, ““ ἀ6] νϑγᾶποθ.᾽" 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, ΠῚ. αἰ. 8-τιὶ 

ἤδη να 566 ἴδῃς ἔδῖϊε οὗὁἩ ΟΌΥ βΈπογαὶβ, γΠοῸ ὑγυβ. ΡΥ 
. Ρυΐ ὑδπειβεῖνεβ πὶ ὑπεῖὶγ Παπᾶβ ; Ὀυΐ 1 οὖν ἱπίδηςοῃ 

15. ἴο ΤΕΥ ΡΟΝ ΟΥ̓ ΔΥΤΏ5, 8πΠ4 ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἱπῆϊοι 
Ρυπίβῃηηθηῦ ὑροὸη ἴδεπι ἴον ὑμεῖς ρμαβὺ ἀεεάβ, Ὀυϊ 
Ἠδησοίονξ ἢ ἴο γγαρα ᾿πλ}] 46 4}}]6 τσᾶῦ νυ ἢ ΤΠδτη, γα ἢᾶνα 
---ἰιε ροαβ 1] ρ---τήδην ἔαὶν Πορα5 οἱ ἀ δ] νογδηοα. ἢ 

ΑΒ8 δα νγἂ5 βαγίῃρ' ὑῃ15. ἃ τῆδη 5η66Ζαα,} δπα ψ ἤδη 
ἴΠς 50] 16γ8 Πεαγὰ ἴὑ, ΠΟΥ 411] νἱἢ οὐδ 1 ρ}]56 
τηδᾶς ορείβαπος ἴο με σοά ; 2 «πᾶ Χεπορἤοη ϑαϊά, 
““ [ γχῃονε, ρσαῃν]δηδη, δίηςς δὖ {πα τηοτηθηΐ ἤδη ᾿νῈ 
ὐνοτα ἰδἰ Κίηρσ δρουΐ ἡ 6] νεύδποα 8ῃ ΟἸΩΘῚ ἔτοσα ΖΕι5 
16 ϑανίουῦ νγᾶδβ τανθαὶ θα ἴο 8, ὑπαὶ ψὰ τᾶκα ἃ 
νον ἴο βϑδογίῆοα ἴο {πδὺ σοα {παηκ-οἴεγιηρβ ον ἀε- 
᾿νεύδηοα ἃ5 Β00ῃ 8ἃ58 νὰ Τεδοῇ ἃ {γε πα]ν ᾿δηά ; πὰ 
τ{ῃδὺ να δΔἀα 4 ἔυγίῃεῦ νὸν ἴο τηᾶῖκα βδουῆοσδβ, ἴο ἴῃ 6 
οχίθηϊ οὗ οὔὐῦ Δ} Π1Πγ, ἴο {Π6 οὔπεν ρσοάβ 4]58ο.. ΑἹ] 
ψνῆὴο ἅττα ἰπ ἔδνουῦ οὐὗἨ ἐπὶ πιούϊοη,᾿ Πε 5414, ““ἅν}} 
Γαΐδα ὑπαὶ μδηα5.᾿ Απά Ἔν ΥῪ τῇδ ἴῃ ἢ 4556 1}}}}Υ 
Γαϊβεα ἢϊβ Ββαπᾶ. ΤΠΘγΘαροη ὕπευ τηδα6 ὑπο ὶγ νονν8 
δΔηα 5ἴγτυοκ ὉΡ ἴΠ6 ρᾶεδῃ. Τηδβδε σογειηοηΐοβ ἀα]γῪ 
Ῥοτέοττηεα, Χεπορἤοι θερδη ἀραὶπῃ ψῚ ἢ ὑπ 656 ψοτάβ : 

4] νὰβ βαυΐηρ ὑπαὺ να ἤᾶνα ΏΔῺΥ δὶ ΠΟραΒ οὗ 
ἀεο]νεγδηοα. Εσου, ἰπ ἴῃς ἤγβι ρ]δςα, νγα ἂῦὰὸ βίδπαϊην, 
ἔσας ἰο ὑῃς οαἴῃϑβ να ἴοοκ ἱπ ἴΠ6 πδῖὴς οὗ ἰδξ σοάβ, 
ψ 8116 ΟΣ Ἔμϑτΐθθ να ρου)υγεα {ὑπμειβεῖνεβ δηᾶ, ἴῃ 
νἱοἸ]αἴϊοπ οὗ {πεῖν οαἴῃβ, ἢανθ Ὀσόκθεη ὑπὸ ὑταςα. 
ΤῊ 5 Ὀεὶπρ 850, ἰὉ 15 ἔαὶγ ἰο ἀβδίσηθ ῃδὺ ὑῃ 6 ροάβ ἅτε 
ὑπεῖὶνγ [065 δῃᾷὰ οὐγ 4}1165--ιὴᾶ ἴῃς ροαβ ἀὔὰὲ 80]}6 
ΒΡΘ αν ἴο πᾶ κα ὑπ6 βἴτοῃρ εκ δηᾶ, ἤδη ὑΠ6Υ 50 
ψ111, Θαβῖγ ἴο ἀο]ῖνεν ἴῃς νοαῖκ, ἐνεη ὑπουρσῇ {πεν ΡῈ 
ἴῃ αἶγα ρευ]8. ϑεοομαάϊγυ, 1 ψου]ᾶ τειαϊπα γοιὺ οὗ {Π6 
ΡΕΓ]8 οὗ οὔῦ οὐ ογείαι μευβ, ἴο βῆον γοὰ ποῦ ΟὨ]Υ 

2 Ζοιβ δοίεγ, ψγῆο νγῶ8 Ῥγδβι πα (866 Ὀ6]οΟ) ὕο πᾶνθ βοηῦ 
{Π6 ΟἸΘΏ. . 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν 
τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόν- 
των μὲν γὰ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμ- 
πληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς ᾿Αθήνας, 
ὑποστῆναι αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν 
αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ ᾿Αρτέμιδι ὁπόσους 
κατακάνοιεν τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας 
καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐ ἐπεὶ οὐκ. εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, 
ἔδοξεν αὐτοῖς. κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, 
καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. ἔπειτα ὅτε , Ξέρξης 
ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν 
ἐπὶ τὴν “Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι 
πρόγονοι τοὺς τούτων “προγόνους καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁ ὁρᾶν 
τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία 
τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε' 
οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς 
προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. 

Οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύ- 
νετε αὐτούς" ἀλλ᾽ οὐ πολλαὶ ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ ἀντι- 
ταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολλα- 
πλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. 
καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασυλείας ἄνδρες 
ἦτε ἀγαθοί: νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτη- 
ρίας ὁ ἀγών ἐστι πολὺ δήπου ὑ ὑμᾶς προσήκει καὶ 
ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. ἀλλὰ μὴν 
καὶ θαρραλεωτέρους νῦν πρέπει εἶνῶδιι πρὸς τοὺς 

1 Τῃ ὑῃ6 Ὀδί16 οὗ Μανιαύμοῃ, 490 8.06. 
3 Αοοοταϊηρ ἴο Ἠδογοάοίι (ν]. 117) ὕπ6 Ῥεογβίδῃ ἀθδα "ιιηι- 

γμεγβὰ 6,400. 
" Ἡδτγοάούυβ (νι. 186) ραΐβ ὑμ8 ψνῆο]6 πιιπιῦθν οἵ Ηρπμύϊηρ 

6 1 ΧΘΥΧΘΒ᾽ δυιηδιηθηῦ δὖ 2, 64], 610. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, [11]. χἰ. ττ--τό 

ὑπιδῦ 1Ὁ 15 γοῦν τὶρῃϊ ἴο Ὀ6 Ὀγᾶνθ τλθη, θαϊ ὑμαὺ ὑὕτᾶνε 
ΤΊ ἅΓ6 ἀε]ϊνογεα, νι] [ἢ ΠΕΙρΡ οὗ πε ροάδ, ὄἐνεῃ 
ουἱ οὗ τηοβὲ ἀγοδα ] ἀδημοῖβ. ΕΣ ἤθη ἴῃς Ροτ- 
δίδηβ δηα ὑμὶν [Ὁ] Οννοὺβ σᾶς Υν10}} ἃ ναϑῦ ΑΥΓΑῪ ἴο 
Ὀ]οῦὺ Αἰπθπβ ουἵ οὗ οχίϑίεποθ, ὑπῃ6 Αὐμδηΐδη5 ἀατγοᾶ, 
υηδὶαςα, ἴο ννἱτ δῖα πα ἴἤθα, δπα ψοι ἴῃς νἱοεἴονγ.ἷ 
Απαὰ ν1]ς ἔμαγ Πα νονεα ἴο Ατξθμβ Πα Ὁ Ἔν ΈΥῪ 
τωδ πεν τηϊρηΐ 515 οὗ ἴῃ 6 δ πθιΥ ὑμδῪ νου ]ά 5δοτὶ- 
ἤςε ἃ βοδῖΐῖ ἴο Π6 ροαάθ55, [ΠΥ σνοῦα ὑη80]6 ἴο ἤπα 
δοαῖβ ηουνρῇ ; 3 5ο {Ππ| 6 Ὺ Ταβοϊνεᾶ ἴο οἴεν ἔνε Βυπατεα 
ΕΝΘΥῪ γ6δγ, 8η4 τῃϊ5 5βδουϊῆςσα ὑμαν ἀγα ραγίηρ Ἔνθ ἴο 
115 ἀν. Αραΐϊπ, νῆδθῃ Χεῦχοβ αὖ ἃ ἰἸδΐεσ {ϊπης 
φαϊμογεα τορεῖμον {Ππῦ σοα 1685 5 Ποδὺ δΠηα σᾶς 
ἀρεϊηβῖ ατεεςα, [ἤδη ἴοο οὔ ἔογεΐδί μου ψψοσα νἱοΐοτ- 
ἴοι 5, θοῖἢ Ὀγ Ἰαπᾶ δπᾶ Ὁγ 868,6 ονϑὺ με ἐογείδι ῃευβ 
ΟΥ̓ οὐῦ δπθηηϊθβ. 448 [οκεηβ οὗ ὑπμεβε νἱοϊογίεβ ννὲ 
ΤΩΔΥ, ἱπάδεϑα, 511} με!)οϊάἃ [ΠῈ6 ὑσόρῆϊεθ, θὰ Π6- 
οἰτοηροϑδὶ νυ ἰΐηθϑβ ἴο ἵπαη ἰ5 ἴῃς ἐγτεεάοιμῃ οἵ {δε 
ϑἰαῖεβ ἴῃ ψ ῃοἢ γοὰ ΨεῖῈ θονῃ δηᾶ Ὀτϑᾶ ; ἔοσ ἴο πὸ 
Βυχηδη οὔδαΐιγα 40 γοι ρΔΥ Ποτηᾶσα 85 τηδδίθυ, θαῦ ἴο 
πε ρσοάβ δἴομθ. [Ὁ 15 [τότ δυο ἢ δηοδβίουβ, ἔθη, ὑπαὶ 
γοῦ 816 ΒριΌην. 

“ΦΝον 1 δῃχλ ἴδν ἔγοπι ἱπίθηαίϊηρ ἴο 88ν ἔμπαὺ γοὺ 
αἴδρτδοθ θὰ; ἴῃ δοῦ, ποῦ Ἰῆϑν ἀἀγβ ἃρῸ γοῖ 5εῖ 
γΟΌΓΒΕΪνο 5. ἴῃ ΔΙΤΑΥ ραϊπδὺ ἴπεδα ἀδβοθπαδηΐβ οὗ 
1Πο86 δηοϊδηὶ Ῥουβίδηβ δηα ψγοσα νἱοϊογίουβ, νυν ἢ ἐς 
αἷἰᾷ οὗἩ ἴῃ ροάβ, ΟΥΘΥ ΤΏΔΗΥ {ϊπη65 γΟῸΓ ΟὟ ΠυτηΡΕΓ5. 
Απα ἴῃδη, τρᾶτκ γου, Ὁ νγ88 ἴπ Οὐτιβ᾽ σοηΐεβὺ ον ἴῃς 
τῆτομα ὑπαῦ γοὰ ργονθα γουγβεὶνεβ ὑγανα τηθῃ ; Ὀυΐ 
πον, ἤδη πα βἴτυρρ]ε 15 ῸΓ γοὺῦ οὐ βϑδξεΐγ, 11 15 
ΒΌΓΕΙΥ Αὑυίπρ' (ηαῦ γου 5ῃου]ά ε ἔδυ Ὀγᾶνεὺ δπα τποτα 
Ζεαΐουβ. Ευγίδουηογα, γοὰ οὐρῃῦ πον ἰο )6ὲ τῇοσε 

4 Βγ 868, δ β'δδιηΐϊβ (480 5.0.) δπά ὈΥ ἰαμὰ αὖ Ῥ]δίδθα 
(479 8.6.) ΄ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν, 
τὸ δὲ πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε 
σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν 

{ “" »ἮΝ 

δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι οὐ 
θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες δέχεσθαι ὑμᾶς, 
τί ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; 

17 Μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν ὅτι οἱ 
᾿Αριαίου! πρόσθεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφε- 
στήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ 
ἡμῶν ἡττημένων: ἔφυγον γοῦν ἐκείνους καταλι- 
πόντες ἡμᾶς. τοὺς δὲ θέλοντας φυγῆς ἄρχειν 
πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις ταττομένους ἢ 
ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. 

3 7] ς ΄Ὰ 9 “͵,᾽;σφΩ ε ἴω Ἁ 9 3.ϑΑ΄ἡ 18 Εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν 
οἴ »“ “" Ν , ᾽ 3 

ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυ- 
, Ψ Φ ’ [4 ΄ὸ 3 δ Ἅ ’ὔ ’ 

μήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί 
εἰσιν ἄνθρωποι: ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ 

Ὶ Α ’ "2 Ἁ Ν 3 ’ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέ- 
θανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ τι ἂν ἐν 

19 ταῖς μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ 
ἡμεῖς ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν" οἱ μὲν 
γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς 
μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς 
βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν 
τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα 
τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς" 

420 φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. εἰ δὲ 

1 ᾿Αριαίον ἀδιη., ζο] ]οννηρν ας : Κύρειοι ΜΩ͂Ν, 
Σ Αἴδοῦ γοῦν πὸ ΜΗ. δνα πρὸς : 46], ἩἨονΙ] δῖ. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, ΠῚ. τι. 16-2ο 

οοηδάεηΐ ἴῃ δοίην ὕΠ6 ἐπεηγ. ΕῸΥ ἴΠ6η γοὺ ΨΘΓΕ 
υπδοαυδίηἰοα ν ἢ ὑΠδιῃ, γου βὰν ὑπαὶ {Πεῖγ Πυγ 6 5 
ΓΕ ὈΕγοΠα οουηϊίην, δπα γου πανογῦ 6688 ἀδγθα, 
αἱ 411 {Π6 βρίγιῦ οὗἨἉ γουγ ἔδίμειβ, ἴο οἤδγζε ὕροι 
ἴθι ; Ὀυαΐ ποῦν, ἤδη γοὺ πᾶνε ΔἸΓΕΔαΥ τηδάς δοῖυδ] 
ἰγῖδὶ οὗ ὕμθ δηα ἤπα ὑπαῦ πον πᾶν πὸ ἀδβίγε, ὄἐνθῃ 
Ποῦ ἘΠΕΥ ἃΥ6 ΠΊΔΩΥ {ἰπ)65 γΟῸΓ ΠΡΟ Υ, ἴο ἀνναὶΐ 
γοὺΓ αἰΐδοκ, νν δὶ γβάβοῦ οϑῃ τεχηδίῃ ἴὸγ γον Ὀεΐηρ 
δίτναϊα οὗ ὑπ δ ὃ 

“ Αραῖπ, ἀο ποῦ βὰρροβε ἐπιαῦ γοῦ ἀγὲ ὑπ νοῦβα οὔ 
μδοδυβε ἴΠ 6 0] ον εὺβ οὐ Αὐίδθυβ, γἢο ψψεγα ΤΌΣΩ ΟΥΪΥ 
ΠΔΔΥΒΉΔ]16α ΨῚ 5, Πᾶνα πον ἀδβειίεα υ5. Εὸν {Π6γ 
ἃΓ6 δνϑὴ ζγοδῦδγ οονναῦ 5 [ἤδη [Π6 θη ψὸ ἀεξεαϊοά: 
αὖ ΔῺΥ ταὶθ ὑπο ν ἴοοκ ἴο Ηϊρηῦ μεΐογε ὑπ δη,} Ἰεανίηρ 
5 ἴο 5Π1ν οσῦ οὔγβϑεῖνεβ. Απᾶ ψ θη γψνα πα τηθη 
νν]Ὸ ΓΘ ΥΕΔΟῪ ἴο 5βεῖ ἴΠδ ὄχδρὶο οὗ Ηρ, ἰδ 8 ΓᾺΡ 
θεῖϊεν ἴο 566 ἴβϑιη ἀγᾶννῃ ἃρ ἢ ἴῃ 6 Θπϑιν ἴδῃ 
ΟἿ ΟἿΓ ΟΥ̓ 5146. Ι 

“Βυὺ ἰἔ δῆγοπε οὗ γου 15 ἀδαεροπάεηϊ θϑοαυβε ψγ 
τὸ ἱΠουΐ Πογβοιθῃ υν ἢ 116 ὑΠ6 Ἔπθν πᾶνε Ρ]Θπίν 
αὖ Παπά, ἰεῖ ἢΐπὶ τεῆβοϊ ὑπαὶ γοὺυγ ἴεῃ ὑπουβαπά 
ΠΟΥΒΘΙΊΘΙ Δ. ποίῃίηρ τοτα ἔμδη ἴθ ὑπουβδηα τηεη ; 
ἴου ΠοΡοαγ ὄνον Ἰοβὶ Ὠἰβ 116 ἴῃ μαῦ}}]6 ἤτοι ὑΠε ἷζε οὐ 
Κὶοῖ οὗ ἃ ἢογβθ, θαΐ 1 ἰ5 ὕπΠ6 ποθὴ ψῆὴο ἀὯο νῇηδίαονοσ 
15. ἀοηςδ ἰῃ υεαὺῖ]65. Μούδονϑυ, ννγὸ ἅΓ6 Οἢ ἃ [ὯΓ 50 ΓΟΥ 
Τουπαδίίοι πᾶ γουν Πογβειηθῃ : ὑπ Υ ἃγα ᾿δηρσίην 
οὐ ὑδπεῖὶν Πούβθβθ᾽ ὑδοῖβ, δίγαϊα ποῦ οὔἱυ οὗ υ8, νυΐ 
ΑΪ8δὸ οὗ ἔβ] Πρ οὔ; ψἢ1]]Ὲὲ να, βἰδπαϊῃσ ὕὑρορ ἐπα 
στουπά, 5841} βυσῖκα ν τ ΤΥ σταδίου ἴοτος 1 δ Οη 6 
ΟΟΙ68 ὌΡΟῚ ἃ8 8ἃπα 5}8]} μὲ ἔδν τόσα ᾿ἰκεὶν ἴο Ὠϊΐ 
ὙΥΠΟΙΏΒΟΟΥΟΥ νγὲὰ δἰπὴ αὖ. ἴῃ ομδ ροϊῃὺ δ΄ίοῃε ὙΟῸΓ 
Βουβοηδῃ ἢδνα {με δανδηΐϊαρο--- Ηρ ῦ 15 βαΐεν ἔὸτ 
ποτὰ ὑπδη ἰδ 15 ἴῸΓ ἃ58. ϑύρροβο, μόοννονοῦ, [δῇ γοῦ 

Δ ρρ. 1. ἴχ, 831--“. 1, 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

3 Ἁ Ν ΄ : .“ ΕΥ̓ , Ε 4 φΦῤό αὶ δὴ τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ὑμῖν 
Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν 

παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρεῖτ- 
ς ’ ἣν ἃ 3 ’ 

τον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων 
6 » ὴ 3 Ἁ Ἂ , - Ν , 

ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόν- 

τες ἡγεῖσθαι κελεύωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι ἤν τι 
περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς 

καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ δὲ ἐπιτήδεια 
πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι 
παρεῖχον μικρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ 
τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμβάνεϊν, ἤνπερ 
κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος 
βούληται; 

Εὐ δὲ ταῦτα μὲν γυγνώσκετε ὅτι κρείττονα, 
τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγά- 
λως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι διαβάντες, σκέψασθε 
εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρ- 
βαροι. πάντες γὰρ ποταμοί, ἢν καὶ πρόσω 
τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, προσϊοῦσι πρὸς τὰς 

Ν Ἁ ὔ 5ΟῸΝ Ἁ ’ ’ 

πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέ- 

χοντες. 
Εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμών τε 

Ν δ. ζω ᾿ΦῸ, Φ ς κα 3 ’ 

μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὧς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. 

1... ὕὅιο ΤΊρνΙΒ (1. ἵν. 13-.24).Ψ 
2 νἱΖ. ἴῃ Ἰοδάϊηρ ὕ86 ΟὙὝθθ 8 ΔΟΓΟΒΒ (ἑ.6. ὕο ὕ0 Θαϑύθσῃ Ὀδὴκ 

οὗ ὕμθ ΤΊχεῖθΒ. ΕῸΥ, ΧΘΏΟΡΏΟη ἃρραθθ (806 Ὀθ]ον), [86 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, ΠῚ. π. 2ο0-22 

Ὧο ποὺ ἰδοκ οοπἤἥδεπος αρουῦ ἰῃς ἤρῃ τ πρ, θὰῦ ΔΓ 
τνουθ]εα Ὀεσδαβα γοὰ ἃγῸ ΠῸ Ἰοηρεῦ ἴο. πᾶνε Τίββδ- 

᾿ΠΡῬΒΕΥΠ6Β5ἴο συΐάε γου οὐ ἴῃς Κίηρ ἴο ργονίε ἃ πιδεκεῖ. 
[Ε Ὁ}18 "»ὰε 1ῃ6 οᾶ86, 1 848Κ γοὺ ἴο σοῃβίαθυ νοῦ Π 6 Γ 
1ῦ 5 Ὀοἴζεῦ ἴο πᾶνε ΤΊ Βα ρἤΘΓΠ68 ἔοῦ ἃ συΐάςε, [6 τηδῃ 
ψ} 10 ἰ5 τηδη} ον ρῥ]οὐτπρ ἀραϊηβῦ 8, ΟΥὉ ΒΟἢ ΡΘΟΡΙῈ 
85 6 ΤῊΔΥ ΟἸ Β6Ϊν 65 οαμἴυγα 8Π6 ΤΩΔῪΥ ΟΥδΘὺ ἴο βεῦνθ 
8ἃ5 ρυϊαδθ, θη 0 ψν1}} Κπονν ὑμαὺ 1 ὙΠῸ τᾶ κα ΔΥ 
τηϊβίακε ἴῃ δυρῃῦ ἴπαὺ ΘΟΠΟΟΥΠΒ. 8, ΠΥ Ψ|] 6 
τηδκίηρ ἃ τηϊβῖακα ἰῃ ἰῃδῦ ψν ῃ]Οἢ σΟΠΟΘΓ5 ὑπαὶγ οὐ ἢ 
Ἰῖνεβ δπᾶ ]Ἰἴπηρ85. Απα 8ἃ5 [ὉΓ ρῥτγονίβίοῃβ, 8 ἰῦ {Π6 
μεϊϊεῦ ρμἷδῃ ἴο ὰγν ἔγοπι [6 τηᾶγκεὺ ν ἢ ΐο}}) {11656 
ῬΑγΡαυΔη5 ἀνα τον! 4664---518}} ΤηθΆβυγαβ ἔῸΓ ἰαῦβα 
ΡΙΐίοοβ, ἤθη νὰ ἴᾶνα ΠΟ ΠΊΟΠΘΟΥ ἰεΐν, οἰ ΠΠΠ6Ὺ--τοῦ ἴο 
ΔΡΡτοργίαῖθ ἔου ουγβοὶνεβ, ἰῃ οᾶ86 ΜὙ΄ὰλῃ ΔΓ6 νἱοϊουοι 8, 
ΔΠῸ ἴο ι.86 ἃ5 ἰαῦζα ἃ τηδᾶϑισγαε ἃ5 ϑδοὴ οἠβς οὗ ἃ 
ΡΪ6 8868 

““Βυΐ ἴπ {Π686 ροϊπΐδβ, Ἰεῖ ἃ8 βᾶγν, γου Γ6]1Ζε ἰῃδὶ 
ΟἿΣ ργεβϑηῦ δἰ τυ αἰίοῃ 15 δεῖξον ; γουὺ με] αν, μοννανοῦ, 
ὑπαῦ τῃ6 γυἱνϑῦβ ἅτε ἃ αἰ βου], δπα γοὺ ὑπ ὶπῖκκ γοὺ 
ὙνΕΓΘ ἱπη ΘΠΒ6ΙΥ ἀδοεϊνεα δ π γοὺ οἸο586α ἴδοι : 
6 ῃ σομ βίον ψ ϑῦθ ον ὑΠ 5 15 ποῦ ΓΘ 8 }}γ ἃ 5 ΓρΡΑΒΒΙ ΠΥ 
ἔοο!] 8 ὑῃπίηρ ὑμαῦ {Π|π᾿ αν αγίδηβ πᾶν ἀοῃα.3 Εοτ 4]] 
γεἶνουβ, Ἄνθη που ρἢ ὕπευ 6 ἱπιρ8588}0}]6 δὺ ἃ αἰβίδποςε 
ἔγομχ ὑπ6ὶγ βοῦγοθβ, Ὀθοοηθ ρ85580 ]6, ψὶτπουΐ ἀνθ 
νοῦ πρ γοὰν Κῆθθβ, ἃ5 γοῖὶ Δρργοδο!β ἴονναγαὰ ἴῃς 
ΒΟΌΓΟΒΒ. 

““Βυΐϊ αβϑυτὴθ ὑμπαὺ [ῃς στίνευβ Ψ}}} ποὺ αῇογα 8 ἃ 
σγοβϑίηρ Δπα ὑῃαῦ ννε 5}4}} ἤπα πὸ οπε ἴο σι ᾶε ἃ; 
Ἔνθ ἴῃ ὑμαὺ οα86 ψὰ οὐρηΐ ποῦ ἴο "ὲ ἀδβροπάςηϊ. 

Οτθθῖκβ Ψ}1} πον Ὀ6 σου ρ6]1]6α ἴο πηᾶγοῇ ἴο 6 βουγοθ οὗ ὑπμ6 
ΕἾΝΘΙΡ ἰῃ ΟΥΘΥ ο ΟἴΌ88, 8ἠηἃ ἤθῃοθ ψ}}} Ὀ6 Πἰνῖης οα ὑῃ8 
ΘΟὈΗΥΓΣΥ 80 τηποἢ ὕῃ6 ἸΟΏΖΘΥ ἃ ὑϊπη6. 
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ἐπιστάμεθα γὰρ Μυσούς, οὺς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίη- 
΄ 9 “ 1 3 ΄Ζ ΄ μεν βελτίους εἶναι, ὅτειϊ ἐν βασιλέως χώρᾳ 

πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις 
οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ Πισίδας ὡσαύτως, Λυ- 

, ἊΝ ΣΌΝ ΚΝ Ψ ἢ Ν , ᾿ κάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς πεδίοις τὰ 
ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρ- 
ποῦνταιλλκαὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω 

᾿Ὶ δ ς 3 ὰ 

φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατα- 
σκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ οἰκήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι 
καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν 
δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμ- 
ψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς κα, εἰ σὺν 

’, , 3 ν, ὁ .α 3 τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν 
οἶδ᾽ ὅτι τρισάσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς 
μένειν κατασκευαζομένους. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα 

. μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις 
βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ 
μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μὴ 
ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε 
ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶναι πρῶ- 
τον εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους πει- 
ρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς “Ελλησιν 
ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν σκλη- 
ρῶς ἐκεῖ πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλου- 
σίους ὁρᾶν. 

᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ 

1 Αἴον ὅτι, Μδγ. δῃὰ βοιὴβ οὔμϑν δϑἂᾶ. ἱπβαῦῦ ὕμθ ὑογὰβ 
βασιλέως ἄκοντος, ΥΥ ΒΊΟΝ ΔΡΡΘαν ἴῃ 86 τηδγρίη οὗ ΜΆ. Ο. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 1Π|. π. 233-26 

ΕῸΓ νε Κπον ὑμπαὺ ὑμε Μγϑίδηϑβ, ψῃο ψῈ 5]! )ου]ά ποῖ 
ϑακαλ ἴο ὈῈ θεῖον θη ἔΠδη ΟΌΓΒΕΪν 65, ἱῃ 4] δ δὴ Ὺ 
Ἰατζα δῃὰ ργοβρβεγοιβ οἱτἰ6β ἴῃ [Π6 Κἰηρ᾽ 5 ὑευυ ΟΥΎ, γγ6 
Κῆον ὑμδέ πε 5δῃὴ6 15 ἔγιια οὗ ἔῃ 6 Ρβἰϊδηβ,1 δηα ἃ5 
ἴον ἴῃς Γγοδοπίδηϑ  ννε Ἔνεῃ β8δννγ Ὑν1}}} ΟἿΤ ΟΥ̓ ΘΥ65 
ὑπαῖῦ {πον ἢδα 5εἰζεαὰ ὑπ6 βἴγοη ρῃο]β ἰπ ἰδ ρῥ]αίπς.. 
86] ΨΥ τοαρίηρ ἴον ὑπειλβεῖνοβ {πΠῸ Ἰδπάβ οὗ [π6586 
Ῥδυβίδῃ8; 50, ἱῃ ΟΌΓ 6886, ΤὨΥ͂ ΟΥ̓ νίενν ψου]Ἱα Ὀ6 ὑπαὶ 
να οὐρῃΐ ποῦ γαῖ ἴο Ἰοὺ [Ὁ θα 8δ6εθὴ ὑμαῦ νὰ ᾶνὲ αὶ 
ουΐ ἴογ πο ; νὰ οὐμῇῃϊ, ταῦμογ, ἴο Ὀ6 πηλκίηρ Οὔ 
ΔΥΥΔΩ ρει Θηἴβ 85 [ἢ γνγα ᾿Ἰηϊεπαθα ἴο 5βεϊ]6 ἤθσο. Εθγ 
Ι Κπον ἰπᾶὺ ἴο {π6 Μγϑίδῃβ ἴῃς Κίηρ νου]Ἱᾶ ποῖ 
ΟἾΪΥῪ ρσίνε ρ]επῖν οὗ συΐά65, ὖ Ρ]ΘΠΗΪΥ οὗ Ποβῖαρεϑ, ἴο 
δυδτιδηΐθδα 8 β8ΐε οοπά ποῦ ἔον ἴπειῃ ουὖ οὗ ἢἷβ σουηίτυ ; 
ἴῃ ἕδεϊ, Πα ψου]ὰ θυ] 8 τοδᾶ ἔου ὕμδῃ, Ἔνεῃ ἰδ {Π6 Ὺ 
νυ δηϊαα ἴο ἴδϊο {πεῖν ἀδραγίατα ἰπ ἔουτ- ἤοτθα ομδτγίοῦβ. 
Απά 1 Κπον ὑμαὺῦ ἢς νου μὲ ἰῃγῖος ρ]δα ἴο ἄο {Ππ6 
ΒΔΤῚ6 ἴον 5, [ἢ Π6 δἂὰνν ὑπαὺ ννε ψγεσε ργεραγίηρ ἴο ἴδ 
Βεῦθ. 1ὑὙϑα]}]}γ ἔδαγ, μοννενοσ, ἐμαὶ 1 να οποα ᾿ἸΘΆΤΗ 
ἴο ᾿ἴνθ ἱπ ἰᾳ] 6 πμ6 85 δηα ἸΧΌΓΥ, δπα ἴο οοηβοτὺ ψ ἢ 
1Πε [4]1] δηὰ "»εδι}}} Ὑνοθη δ πα τηδίάθηβ οὗ {8686 
Μεάδβ δὰ εογβίδῃβ, γα ΔΎ, {κΚὸ ἴῃς Ἰοΐυ5- αἴογς,2 
ἔογρεῖ οὔὖῦ Ποιρονναιαὰ ψᾶγ. Ὑδοεγείοσε, 1 ὑμίηκ ἰὺ 15 
τρηῦ δπα ῥργοροῦ ἐμαῦ οὖν ἤγβῦ ἐπάδανοιγ 5ῃου]ὰ θὲ 
ἴο γοϊασῃ ἴο οὐὔν Κἰπανεα δηα ἔγιθηαβ 'π ἀταοοο, δηᾶ 
ἴο ροϊπὶ ουοὖ ἴο ὑῃ6 Οτεεῖκβ ὑπαὶ [Ὁ ἰ5 ὈῪ ὑπεὶγ ον 
Ἄσδοῖςος ὑπΠδὴ ὑπΠῈῪ ἀγα ΡΟΟΥ ; ἔοῦ ῃδὺ σου]ὰ Ὀτγίηρ Ποτα 
16 Ρθορὶε ψῇο ἃ πον ἰ᾿ἰνίπρ ἃ μαγὰ [ἰξε αἵ Ποης, 
᾿8Δπα οου]α 8566 ὑπ δηλ ἰῃ πε δη]ογταμεπὶ οὗ τς ἢ 68. 

“Ἰὰ ἴβ τθ δ} ἃ ρ]αὶη ἔδοϊ, σεηύ]ετηθη, ὑῃδῖ 411} {Π 688 

1 ῬΘΟΡΙ6Β οὗ Αβία Μίπου σψῆο ψογῷ ἰῃ δἰπιοϑὺ οοῃβίδηῦ 
ΓΘ ΘΙ] ἀρϑὶμϑῦ Ῥαδγβίδη ϑυῦποΥ ; ο;. ΘΒΡ. 1. ἰΐ. 190, 
1. ν. 18. ᾿ 

3. Αἢ δ] ]υβίοηῃ ἴο Οάνδδεν, ἰχ. 94 ΗΠ, 
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κ᾿ ΄΄ ’ “ ΄ΝΝ 

δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί: τοῦτο δὴ δεῖ 
λέγειν, ὅπως ἂν πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα 
καὶ εἰ μάχεσθαι δέοι ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. 
πρῶταν μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ μοι κατακαῦσαι 

Ν ε ᾽ ἃ ΝΜ Ψ Α δ , ς κα 
τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ξεύγη ἡμῶν 
στρατηγῇ, ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ 
συμφέρῃ" ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. 
αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνω- 

»“ 4 ϑὼνἝ Ν 3 Ν 4 “ 3 3 φελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς 
᾿ 3 ’ μη ΝΥ δὲ [ο Μ τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

“" Ν 3 7 Ἁ Ω͂ 

σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα 
πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς 

ζω ς ΄“ 2 »“" σ΄“ 4 ᾿ φ ’ὔ πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλά- 
χιστοι δὲ σκευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ 
5 α Ψ ,ὔ 3 ᾽ Ὰ Α »“ 

ἐπίστασθε ὅτι πάντα ἀλλότρια' ἢν δὲ κρατῶμεν, 
’ὔ “ 

καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους 
νομίζειν. 

Λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίξω 
εἶναι. ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ 

2 “ Σ δ ς .ὦ Ιέ 
πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸ ἡμᾶς πόλεμον 
πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομί- 
ξοντες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθο- 
μένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, 

έ Ἁ Ν 2 ’’ Ἃ .. 23 ’ὔ λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ 
9 ἢ 4 [6 3 ’ ἰαἡ φ Ἁ Ἁ Ἁ ἐνόμιξον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς 
Ν ἴον “ ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν 
πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους 
καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ 

1 δὴ ΜΕΝ., Μαγ.: δὲ ασῃμ., ζο] ον ηρς Οδβύδ]ϊο. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘΒ, Π1. π|. 26--20 

δοοά ὑπίηρβ θεϊοηρ ἴο ὑῃοβε νῇο ἢᾶνὲ {Π16 βίγεημῃ! 
ἴο Ροβ5685 ὅπηι; ὑαῦ 1 τηυδὺ ρῸ οπ ἴο δποῖον μοϊηϊ, 
ἢον Ψὲ σδῇ πηᾶγοἢ τηοϑὺ βϑίο Υ δηά, [ἢ νὰ ᾶνε ἴο 
ἢρῦ, σδη ἢρ]ι ἴο πες "εβϑῖ δάνεαηπΐαψε. ἴω {Ππὲ ἤγοι 
ΡΗΪδος, ὑπϑη,᾿ Χεπόρθομ ρῥτοοεθάεα, “1 {ππκ νὲ 
5βουα θυτῃ ἃρ ὑπῸ νναρομβ ψ ] ἢ νν 6 Πᾶνο, 80 ὑπαῖ 
ΟἿΣ οδἰἴν]6 τδὺ ποῖ [)ὲ Οὐ οαρίδίηβ, θυ να ἐδη ἴᾶ Κα 
ναῖον σουΐα πηᾶῪ 6 Ὀαϑὺ ἴου ὑπ 6 δύην. ϑθςοομπάϊγυ, 
νὰ Βῃου]α ᾿υσ ὉΡ ΟΥ̓ ὑδηΐβ αἷβὸ; ἴον 686, ἀρδΐῃ, 
ἃΓ6 ἃ ὑοῦΠοΥ ἴο ΟΔΥΓΥ, ἃΠα ΠΟ 6]ρ αὖ 411] εἰ πδὺ [ὉΓ 
δρὨΕὐϊρ οὐ ἔου οὐζαϊ πη ῥγον ϑίοηβ. ΕἸγ  δττάοσα, ἰεὐ 
15 Δρδπάοη 84]] οἷν οἴμαῦ βι ρεγῆμποιβ υαρσραρσε, Κααρ- 
ἱπῃρ' ΟὨΪΥ 5.0 ἢ Αγίϊο] 65 ἃ5 6 156 ῸΥ Ψ ΔΓ, ΟΥ ἴῃ δαί 
δηα αἀτηκίηρ, ἴῃ ογάδν ὑμαῦ νὰ ἸΔῪ ἢδνα πε Ἰαγραβῖ 
Ῥοϑβϑί0]6 πυσαρεν οὗ τδ ὑῃ66Γ δ᾽ Ππὶ8 δηα [ἢς Ἰεαϑ 
ΠΌΤΩθ6Υ ολΥγγίηρ ὑασρᾶρε. Εὔγ ν ἢ θη ΤΠΏ6Π 816 ςοη- 
αυεγεα, γοι ἅτε ἅνγᾶγε ὑπᾶὺ 411] ὉΠεὶν Ροββεββίοῃβ 
Ἀεοοὴθ θα ργόορευῦῖυ οὗ οἴδπειβ ; υΐ 1 να ἃγὲ 
νἹοϊοτγίοιιβ, 6 ΔΥ τερᾶγα ἴΠ6 ΘΏΘΙΩΥ ἃ5 ΟἿ μδοῖ- 
ὈΘΑΓΘΓΒ. ᾿ 
“Ὁ γοπγδὶῃ8 ἴῸΓ τὴε ἴο τηθηϊοη {116 Οη6 πηδίϊον 

ΨΒΙΟἢ 1 Ρο] να 15 τθα]ν οὗ ὕΠ6 ργεοαΐθϑὺ ᾿τηροτγΐδηςα. 
οι οὔβεῦνα ἰμδῦ ον Θποιηΐθβ αἰ ποῦ πηυβίευ ἃρ 
οουγᾶρα ἴο μερίῃ Ποβυ 1168 ἀραϊπϑῦ 5 ἀπ} ὑπ δα 
5βαἰΖεα ουν ρεμεγαὶβ; ἔον {ΠῈῪ με] εναα ἐπαὺ 50 Ἰοῃρ 
ἃ8 Ψψὰ δα ΟἿ ΠοΙητηδηουβ ἀπ ψαῦα ορααϊεηΐ ἴο 
{ΠΏ 6, ννγ6 ὑνοῦα 4016 ἴο νογϑὺ ὑπϑῖὰ ἰῃ νναῦ, θυΐ ν ῇΘη 
ὕπο δά ροὺ ροββεββϑίοῃ οὗ οἱινὺ σοϊητηδηα 615, ὕΠῈῪ 
Βε]ονοα ὑμαῦ ὑπ6 νδπΐ οὗ ᾿εδάδυβῃϊρ δπα οἵ αἱβοὶ- 
ΡΙΐπα ψου]Ἱὰ "»6 {με τυΐπ οὗ ι5. Τ εν εἴονα οὐν ργθβθηΐ 
σΟΙΩΙΏΔΗ6Υ5 πιαϑῦ Βηονυν ὑΠποιβοῖνοβ ἴδν ποτα νἱρ]]δπΐ 
ἀπᾶπ ὑμεὶν ργεάδοαββϑοῦβ, ἀπ ἴπ6 τθῃ ἴῃ ὑπε 8 η ΚΒ 
γχϑὺ θ6 ΤᾺΣ τλογα ΟΥΘΙΥ δηά τοτὲ ορϑαϊδηῦ ἴο ὑπο ὶγν 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

πρόσθεν' ἣν δέ τις ἀπειθῇ, ψηφίσασθαι τὸν ἀεὶ 
ὑμῶν ἐντυγχώνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν" 

Ὁ ( ’ »“ 2 ᾽ὔ μὴ οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται" 
΄ἣ δ ζω] φ 7 ᾽ὔ] ΝΜ 3 ᾽ ον" 

τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς 
’ Ἁ 3 3 4 [ο 4φ Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. 

»ΔΛλ ν Ν , » “ ν ᾿ ς ἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα' ἴσως γὰρ οἱ 
7 ϑ ᾽ ’ὔ [χὰ 4 ΤΩ “". ᾿ πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ 

39 

394 

9 

[ο Μ 9 ᾽ὔ ς ͵ 4 ΝΜ 
καλὼως ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἐργῷ 

περαίνηται. εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, 
’ ς 3 ᾽ὔ ’ ᾽ὔ 

τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν: πάντες γὰρ 
κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 

Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν: ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν 
τινος ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, 

Ἁ 3. » γφω,.) ἕω .1 ἃ δὲ Ὲ'! Ν καὶ αὐτίκα ἐξέσται σκοπεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε 
δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι" 

“ ἴον Φ ᾿ σι καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνάτεινάτω τὴν χεῖρα. 
ἀνέτειναν πάντες. 

᾿Αναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ἐξενοφῶν' Ὦ ἄνδρες, 
ἀκούσατε ὧν προσδοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύ- 

ς- α “ Φ 'ψ ᾽ , » . εσθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια" ἀκούω 
Ἁ , 4 Ν 3 ’ » ’ δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων 

ἀπεχούσας" οὐκ ἂν οὖν θαυμάξοιμεν εἰ οἱ πολέ- 
μιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας 
πῶ , δ δ δ» δὲ ᾿ς δὲ ιώκουσί τε3 καὶ δάκνουσιν, ἣν δύνωνται, τοὺς δὲ 
διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν 

1 σκοπεῖν ὅ΄6ῃη., [0] ον ηρ ΒΟΥ : ποιεῖν ΜΗ5Ν. 
Ὁ διώκουσί τε ΜΚ. οὀχοορῦ Ο,, Μδε.: διώκοντες Ο,, αθπι. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΘΒ, ΠΠ{ὰ΄. 30--ς 

σοπ δ δῖ ποῦν ἴμδη ὑΠδΥ ὑϑεὰ ἴοὸ ὕε. δ'΄ε νιυγιιδὶ 
Ρδ955 ἃ νοῖε μα, ἰῇ οδϑε δῆγοῃς ἰ5 αἰδοϊεὐαϊεπὶ, νἶλο- 
ἜΡΓ οὗ γοὺ τᾶν Ὀὰ δὺ ἢδῃα αἱ ἴδε ἐπης 5 Ὰ}} )οὶδ 
νἢ ὑπε οἷἶῆοεν ἴῃ ρα πἰβϊηρ ἢΐπα; ἰπ ὑἰνὶα νὰν {πὸ 
ΘΠΘΙΔΥ Μ01}}] ἡπα ἐπ ετηβοῖνοβ τσ τν ἀδοοϊνεοὰ ; ἔον 
το-ἀδὺ ἔπ εΥ Ψ1}1 θεέ ο]α, ποὺ οπε ΟἸθαγοίνιϑ,ὶ ἰουνὶ ὑδὴν 
ὑπουβαπα, ψἢο ψ1}} ποῖ βυ θεν δηνοοᾶν ἴἰὸ ὃ»κ ἃ ἰναὶ 
501416ν. Βυΐ ἰὑ 15. ὑϊπιὸ πον ἴο ὑὕε δοϊϊῃς ἰπδιολὰ οὗ 
ἰΑἸκίηρ ; ῸΓ ρδγθδρβ ἴμε δθϑτν ψ}]}} βοοὶ ἰνα ἂὃ Ἰιανν. 
ὙΒοενοσ, ἔμεη, ὑπίηκε ὑπαὺ ὑΠεβεῈ ργοροβαὶς ἄτὸ κοοὰ 
Βῃου ]α γταϊν ὑπεῖὰ τὰ 41} βρεεα, ἐϊαὶ ὑππεῪ τὰν 
μὲ στε ουῦ ἴπ δοϊΐοη. Βυῦ ᾿ξ δὴν οὐϊνον θ᾿] λ}} ιν 
ἐπουρμῖ θεϊζεν τΠδη ταΐηα, ᾿οεῦ δηγόμο, ὄνϑι ὑΠοι αὶ 
ἢδ Ὀὲ ἃ ρῥγίναϊε 50] ἴεσ, ἔδεε] ἔγεθ ἴο ργεβεηῦ ἰὃ ; ἴον 
ἴῃς 5δΐεςυ οὗ 8]1] 15. {πε πεεὰ οὗ 4}}.᾿ 

Αἴεν 15 ΟΠ εἰ Γβορῆυ5 βαϊα : “Ὑὲ 5114}} "6 δὶς 
ἴο ΘΟΠΒΔ6Γ Ὀγεβθηῦν Ψ ΠΘΙΠΟΥ ψὰ πορα ἴὸ Ὧὁ τἱγ- 
{πϊηρ εἶδ ὑεβίάεβ ννηδὺ Δ δποόορἤοι μήόμοβα8, ἰνι οἷἱ 
16 Ῥγόροβαὶβ ψη ΐοἢ ἢῈ ἢδ5 δἰγεδαν τηλάθ ἴ υλιέη]ς ἐὶ 
ἰ θαϑῦ ἔου ἃ ἰο νοὺε ἃ5 βρεεάι ἑν 88 μοββί"]ϊς. Ψ])ιὸ- 
ΕΥΘΓ ἰβ ἴῃ ἔἄνουῦ οὗ ὑΠ686 πηδᾶϑιγαβ, ἰοὺ πὶ γαὶβδ ᾿νΐς 
ἢδηα." ΤΠΘΥ 4Δ]] ταίβεα {πεῖν Δ η 65. 

ΤΏΘη Χοπορἤθοη ΔΙΌ56 οΠ66 ΤΟΥ δΔη6 5δἱα : “(Οἶνα 
οαγ, σαηί]ειηθη, ἴο ὑπε ἔν Π6Ὶ Ῥγορόβαὶς 1 ἤάνὸ ἰὸ 
ΡΓοδθηῦ. [Ὁ 15 οἴδανῦ ὑπαὺῦ νν6 τηιβῦ τη}. 6 Οὐ ΨΑΥ ἴο 
ἃ οἰδος οτα ψὰ οδὴ σα ῥτγονί βίοι; διηὰ 1 Ποιν 
ῃδὺ ὑμεγα ἂῇὰ ἔπε νἱ]}ρα5 δὲ ἃ αἀἰβίδπος οἵ ποὺ τογο 
ὑπᾶπ ὑννεηΐυ βἰδαϊα. ἴα Βῃου]ὰ ποῖ [)ὲ βιιγρυίδαά, 
ΤΠ δη, 1Ε ὉΠ6 ἐπειηγ---αἴτον {Π6 ἴδβἰ θη οὐὗἁἨ σον !Υ 
ἄορβ ὑπμαὺῦ σἤδβθ6 Ῥϑββεῦβ- ὺὺ δηῃηά δῖα {ἰεπι, ἰἢ {ΠῸν 
οδῃ, υ τ ΔἸΥΔΥ ΤΌΤ ΔΉγΟμῈ ΠΟ οἴ 4565 ὉΠ} 611----ἰ 
{πΠ6 Θμθῦ ἱπ ἴδε 586 ΨΑΥ 5ῃου]α [Ὁ]]ονν δ ον 

1. ΟἸθαγομυβ ννὰβ ποίογϊουβὶν ἃ βύθγσῃ Ἃ1801 }ΠΠπαῦίϑπ; 6}. 
1: Υἱ, 8 
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86 ἐπακολουθοῖεν. ἴσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν 

37 

38 

39 

,ὔ δ 

πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους. τῶν ὅπλων, 
Ψ . ἤ »" ς Ἁ Μ 4 ᾽ 

ἱνα τὰ σκευοφορα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφα- 
’ Μ 9 4 [ο 3 ὃ θ ’ὔ ’ ΑῚ 

λεστέρῳ εἴη. εἰ οὖν νῦν ἀποδειχθείη τινας χρὴ 
κι [ον ’ ΄-: ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ πρόσθεν κοσμεῖν 

καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ 
9 ξ΄“ 3 Ἃ ε ; Φ ’ ΝΜ 

ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὁπότε οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν 

βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεθα ἂν εὐθὺς 
ζω ᾽ ϑ.ϑ .Ν φ ΝΜ 7 

τοῖς τεταγμένοις. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον 

ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω" εἰ δὲ μή, Χειρίσοφος μὲν 
ς - : ὃ} Α Δ ὃ ΄ ἰ 3 “ δὲ ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Λακεδαιμόνιός ἐστι" τῶν δὲ 
πλευρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ 

’ “ 1 ἴω 

ἐπιμελοίσθην: ὀπισθοφυλακοῖμεν δ᾽ ἡμεῖς οἱ 
Ἁ “ 

νεώτατοι ἐγὼ καὶ Τιμαᾳίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ 
Ν ’ ’ὔ “ 7 

λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσό- 
μεθα ὅ τι ἂν ἀςὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἶ δέ τις 

ς κᾳ.-« 

ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς ἀντέ- 
λεγεν, εἶπεν" “Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν 

ἴω ΝΜ [οἱ ἴον » δ 

χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. Νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας 
ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς 

2 ’ 9 “" 2 “ [ή 35»ϑ ΚΝ 3 » οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς 
4 3 Ν ΝΥ »᾿ ᾽ “ Ψ εἷναι' οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν' ὅστις 

τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν: τῶν μὲν γὰρ 
νικώντων τὸ καίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀπο- 
θνήσκειν ἐστί: καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, 
κρατεῖν πειράσθω: τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ 
τὰ ἑαυτῶν σῴξειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμ- 
βάνειν. 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 1Π|. π|. 345-29 

Π66]β 85 ΨῈ γεῖίσθα.: Ηεποα ἰῦ Ψ1]] 6 βαΐδθσ, ρευῆδρϑ, 
ἴοῦυ ὃ8 ἴο ΠηΔγῸ ἢ ψἱ ἢ ἴῃς Βορ] ας ἰοσηθα ἰηἴο ἃ 
ΒΟΙ]ονν βαυδῦα, 580 ὑπαὶ ὑπΠε θαρσραρε ἔγαὶῃ δηα {ῃς 
στεαῖ ογοναὰ οὗ οδιὴρ [Ὁ]]Ον ΓΒ Τὺ ΡῈ 'ἰπ ἃ 58 δ 
ΡΪαςα. [ὃ ἔπεη, 1 βΒῃου]α ΡῈ βεϊ δα δ οὔοε ψὴ0 γα 
ἴο Ιεδα [ῃς βαᾳυᾶγε ἃ πα τηδγβἢδ] ὑῃ6 νᾶ, Ψῆο ἅτ ἴο 
ῬὈὲ οὐ εἰΐηον ἤδη, ἀπά ψ]ὸ ἴο ρσυαγα {Π6 τϑᾶσ, ννε 
5ῃου ]α ποῦ πεεᾶ ἴο ὑὲ ἰαἰκίῃρ σοι η86] δὖὺ ὑῃ6 ὑϊπλ6 
ψΏθη [6 ΘΠΘΙΑΥ ΘΟΠΊῈ5 ὩΡΟῚ 8, Ρυῦ ψε ββου]ά 
ἤπια ΟὟΓ πη6η δῇ οπμοθ ἴῃ ὑπεὶγ ρ]δοαβ ΓΕ ΤῸΓ 
δοϊΐϊοῃ. Νον [ἢ δῆγμα 5665 δηοῦμευ ρ]δῃ ψν οἢ ἰ5 
μαῦτογ, Ἰοῦ 5. ἔοΠονν ὑπαὺ ρΙδη ; Ὀαὺ 1 ποῖ, [ ρτοροβα 
τηδῖ ΟΠ εἰ γβορηυβ ἴακα {πες 1684, Θβρ6ς.4}}} βίπος ἢε 
186. ἃ ,δοεαδειηοηίδη, ὑπαὶ [6 ὕψο οἱἀδδὶ σεπογαὶς 
ἢᾶνα σπάᾶτρε οὗ πὸ ὕννο ἢδη]ϊβ, δπα ἰμαῖ, ἔογ ἴΠ6 
ρΡγοϑοηΐ, ψῈ ψὴο ἅγὰ πε γουπροβῖ, Τἰπγδϑίοη πα Ϊ, 
οοτμτϑηα ὑΐ6 τοᾶγ. Απᾶ ἔογ ὑπῸ ἔπαΐαγο, ἃ5 να ΚΕ 
{{184] οἵ {Π|5 ἔογτηδίίϊοι να ὁδη δάορὲ ψηδίανου σουγβ6 
ἸΔΥ͂ 86 6πὶ ἔγομ {ἰπ|6 ἴο [ἰη6 ἴο ΡῈ "εβῦ. [ἢ δῆγοπε 
5665 ἃ ρείζον μη, Ἰοὺ πὶ ρῥγαβεπὺ 11. Νο οπε 
Πανὶηρ ΔΩ ΟΡροϑβίῃρ νίαν ἴο δαργεβϑϑ, Χεῇπορἤοη 
βαϊα : ““ΠοΟνΟΥ 8 ἴῃ ἔδνουν οὗ {Π656 τηδδβϑυγοϑ, [οὐ 
Ὠΐτη γτδῖθα ἢἰβ βαπᾶ.᾿ ΤΤῇαε τηοϊοη νγᾶ8 οαγτῖεα. “᾿πὰ 
πον, Πα σοῃαϊπαεα, “Νὰ τηυϑὺῦ ρῸ ὕδοκΚ δπα ρυΐ ἰηἴο 
Ἔχϑουϊίοη ψν ῃδὲ Π885 ὕεθῃ τοβοϊνεα προρ. Απᾶ ψ}ο- 
ΘΥΘΥ διηοηρ γοὺ ἀοβίγοϑ ἴο 8566 ἢἰβ ἔἸ Πα 5 ἀραὶπ,, Ἰοὺ 
Ἠΐπὰ ΓΘΙΏΘΙΏΌΘΙ ἴο 5ῆον Ὠἰτη561 ἃ Ὀγᾶνο τδη : [ὉῸΓ ἴῃ 
ὯΟ οΟὗΠΘΥ ψὙΑΥ οδῃ ἢδ δοοοιαρ 5} ὑῃ15 ἀθϑῖγσθ. Αραμ, 
ψ ΠοΟνον 5 ἀδϑίσγουβ οὐ βανίηρ ἢΪ5 Π1ξπ, Ἰεὖ ΐτη βἔσίνα 
ἔου νἱούογυ ; ἴον Ὁ ἴβ {Π6 νἱοΐοτβ ὑπαὺ 514ὺ δηὰ {πε 
αἀεξδαϊεα ἐπαὺ ἃτα 5]αῖΐῃ, Οὐ ἰξ δῆγοπμα Ἰοηρδ ἴον 
ννοα ἢ, Ἰεῖ ἢΐπὶ 4150 γίνε ἴο σοπαάθεῦ; ἴῸὉΓ οοη- 
αυθΡΟΥΒ ποῖ ΟὐΪν Κααρ ὑποὶγ οὐ Ροββθϑβϑίοηβ, μυΐ 
θαΐῃ {ΠῸ ροββεββίομβ οὔ ὑπ6 σοπααογαά.᾽ 
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1Π|. Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελ- 
θόντες κατέκαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν 
δὲ περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν 
ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. 
ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιου- 
μένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθραδάτης σὺν ἱππεῦσιν 
ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς 
εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε. Ἔ;»γώ, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, 

’ Ἁ ς ς ΄- 3 [4 Ἁ κι 

καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν 
ὑμῖν εὔνους" καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ 
διάγων. εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευο- 
μένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς θεράποντας 
πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με τί ἐν νῷ ἔχετε 
᾿ ’, » Ἁ ’ “Ὁ Ἁ ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν 
ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. βουλενομένοις τοῖς 

“ Μ 3 ’ ’ νν 

στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε καὶ ἔλεγε 
’ὔ ς ἴω. ἴω 3 ’ 3 δὰ ς -" 

Χειρίσοφος: Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς 
3 ἢ Ν ’ Ἁ ’ ς 
ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν 
δυνώμεθα ἀσινέστατα' ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ 
9 7 Ἱ ὃ ΄-ὦ 4 [4 Ἅ ὃ ’ 

ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα 
4 9 ’ 3 ΄“ ’ [4 κράτιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθραδάτης διδά- 

σκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. 
ἔνθα δὴ ἐγυγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ 
τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων παρηκολουθήκει 
πίστεως ἕνεκα. καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρα- 
τηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι τὸν 

1 ἀποκωλύῃ Μδ55. οχοερῦ Ο,, Μδγ.: ἐπικωλύῃ Ο᾽,, Οἴδη. 
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11. Αἴοεν ἴΠ6δ66 ψογάβ οὗ Χεπορῆοπ᾽ 5 ὑΠ 6 8556 Υ 
ΔΤΟΒ6, ΔΠ6 8ἃ}} ψεηῦ δος ἴο σϑιὴρ ἃπᾶ ρῥγοοθεαβα ἴο 
ῬΌγη {πε Δ ΡΟΠ5 δ πα ἴΠε ἰεηΐβ. Α5 ἴον πε βυρεγῆσουβ 
Ατῦϊο1]ε5 οὗ ὑαρραρθ, νῃδΐανευ δηγροαν πεεαεᾶ ὑπεν 
Βῃαγεὰ ψ ἢ ομα δηοῖμεγ, ὑὰῦ ὑπΠ6 τεϑῦ ὑπο ἴῆγεν 
᾿πΐο ὑῃε ἤγτε. ὙΥΏΘα ὑΠδῪ δα ἄοπε 41] [Πϊ15, {6 Ὺ βεὶ 
δοουϊ ρῥγεραγηρ ὑγϑαϊκ αϑι ; δη ψ ῃ1]16 ΠΥ νεγῈ 50 
εηράρεα, ΜΙ γδάδἕαβ ᾿ Δρργοδοῃβα νυ ἀρουΐ ὑπΠιτὺν 
ΠοΥβοηθ, ϑυτηπηοηδα τῃ6 Οὕξεὶς σαηεγαὶβ ν  ΠΪη 
Θδυβῃοῖ, Δα 5ροκε 88 ἔο)ονβ: “Με οὗ στεεος, 1 
νν 8 [αι μι] ἴο Ογγιβ, 85 γοὰ ἵζπονν [ῸΓ γοῦγβεϊνεϑβ, 
Δα 1 δῖ ποῦν ἔπ ἜΠα]ν ἴο γου ; ἱπά 664, 1 τὰ ἰαγγυὶηνς 
ἢδτα ἴῃ ρστεδὺ ἔεασ. Τπογοίογε 1 1 δῃου]άὰ 5ες ἐδαῖ 
γοῦ Ψεγα ἰδ κίηρ 58} ΆΥῪ τη ΑΘ ΌΓ65, 1 5ῃου]α ]οἷη γου 
ἃ πα ὈγΙηρ᾽ 811} ΤΥ ταϊαϊ ποῦ ἱἢ τη6. Τ76]] της, {ΠἸ|6π, 
δὶ γοὰ να ἰῇ τηϊηα, ἰῃ πε ἀβϑαγαηος {πα΄ 1 δ 
ΥΟΌΣ {ΠΠῈ πα πα νγ6}}- 5 Π6., δηα δὰ ἀδβίγτουβ οὗ 
τηδκίηρ {Π6 ἸΟΟΓΠΕΥ ἴῃ σορδην ψἱῦἢ γου. Τα 
ϑεμου]5 μ6]α σοῦπηο1]} δπα νοϊεα ἴο γταϊαγῃ {Πς ἔο!]ον- 
ἵπρ' ΔΏΒνΕΓ, ΟΠ ΘΙ Ιθορἢ 5 δοῦϊπρ ἃ5 βροϊζθϑιηδῃ : “1 
15. ΟἿ ΓΘΒΟΪνΟ, ἱῃ σᾶ86 ἢ0 Οοη6 Πίπαεγθ οὐὐ Ποιηον διά 
ΤηΔΓῸ ἢ, ἴο ρτοοθεα ἐπγουρσῃ ἔπε οουπίτυ ἀοίπρ {πε 
Ιδαϑὺ ροββίθ]ε ἀδιηᾶρθ, θαὺ 1 δῆγοπε ἔγῖ65 ἴο ῥγανθηΐ 
τ15 ἔγοιμῃ τηδκίηρ ὑπ 6 ἸΟΌΓΠΘΥ, ἴο ΠρΡἪΡ 1 ουαὖὐ ψΊ ἢ Ὠΐτη 
ἴο πε Ρεβὺ οὗ οὰν ροννεῦ. ὩΤΠεγεαροη Μιϊγδάδἕαβ 
ππάεγΐοοις ἴο βῆονν ὑπαὺ ὑπεῦα νγὰβ ΠῸ ροββι 1 ΠΠ ἡ Υ οὗ 
ὑπεῖν οἰεοϊίηρ ἃ βαΐβ γεϊασῃ ὑη]655 ἴἢ6 Κίπρ 50 
ΡΙεαβεά. Τπεπ 1 "εοδιηθ οδαγ ἴο [ῃ6 Οτγεεῖκβ ὑΠδὶ 
15 τηϊδϑίοηῃ ννᾶβ ἃ ὑγοδοῇοσουϑ οη6; ἱπάδϑα, ομδ οὗ 
ΤΊΒθαΡ ΠΟΥ μ6βϑ᾽ ταϊδθῦδνος Ππδαὰ [0] οννεα δἱοηρ, ἴο 566 
{πᾶ ἢε Κερῖ ἔα. ΤΙΐε σαπθγδ]5 σΟΠΒΘα ΠΟ ΠΕΥ ἀ6- 
οἰαεα ὑπαὺ ᾿ῦ ννγὰβ ὑϑϑδὺ ἴο ρᾶ85 ἃ ἄξοσγεα ὑπαῖ ἔπεσε 
5βου α θὲ πὸ περοὐὐϊοῃβ ψ ἢ ὉΠ 6 ἜΠΘΠῚΥ ἴῃ {15 ννὰ 

1 ρρ. τι. ν. 38. 
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πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν" ᾿ μο ἼΡρ ( ; ῃ μὺς ᾿ 
διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ 

[4 

ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, 
καὶ ῴχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν 
Ζαπάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ 
ς ’ Ἁ Ν ΝΜ 2 “4 ΨΝ » 

ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ 
δ [4 

πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται 
πάλιν ὁ Μιθραδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους 
καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακοσίους 
μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐξώνους. καὶ προσήει μὲν 

, 

ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς “Ελληνας" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς 
ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ 
μι ἴω Ἁ ’ ς ᾽ ὕ ; Ἁ 49ῳΨϑἌ ἢ» 

ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων, καὶ ἐτί- 
[ον ες 

τρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ελλήνων 
ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν: οἵ τε 

σὰ ΄“ “ ’ 

γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ 
ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, 
οἱ δὲ ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ὡς 
3 ΄΄ὸ ΄ι ΄ὰ 9 ὔ᾽ 

ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου Ἐξενο- 
“ ’ δι 

φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι' καὶ ἐδίωκον τῶν 
ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ 
ὀπισθοφυλακοῦντες: διώκοντες δὲ οὐδένα κατε- 
λάμβανον τῶν πολεμίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν 
τοῖς “ἕλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ 
πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν 

1 ἐκ πολλοῦ ΜΌΝ, δτοορῖ Ο᾽,, δῖαν.: ὅδ. οπιὶϊΐβ, ἕο! ]ον- 
ἱπρ ΟἹ. 
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50 ἰοῃρ 85 ἴμ6 γ 5ῃου]ά να ἴῃ {ῃ δηθιηγ᾽ 5 δου ΐγγ. ΕῸΣ 
ὉΠ 6 ὈΑΓ Αγ Δ πη 5 Καρὺ σομΐηρ πα ὑγγὶηρ ἴο οογγιρὶ 
ὉΠ 50] θγβ; ἴῃ ἴῃ ο856 οὗ ὁῃ6 οἀρϊδίπη, ΝΊσάγο 5 ὑΠῈ 
ΑΑτοδαΐδη, ὑπαν δου! ν βυςοεεαεά, δηα 6 ἀξδοδηρεά 
ἀυτίηρ πε πίρσῦ, ἰακίηρ ψ ἢ Πίτη ἀρουῖ ὕνγεητυ τηθῃ. 

ΑἴἴἌἜὋοαΡτν {Π]5 [Π6γ ἴοοῖκ Ὀγοακἔαλϑϊ, ογοββεα {ῃς Ζαμραῖδε ἢ 
τίνου, δπα βοὺ ουὖὖῦ οὐ ὑδδ δύο ἴῃ {Π6Ὸ ἔογηημδυοῃ 
ἀπεοϊάεα ὕροπ,2 νι ὑπΠ6 θᾶσράρα δῃϊη8}5 δΔηα ἔπ 
σϑιΡ [Ο]] ον Υβ ἴῃ [6 τηΐ44]6 οὗ 6 βαυᾶγτθ. ΤῇοΥ 
δά ποῖ ρῥγοοεεάβα ἔδσ ψσεὴ Μιτηγδάδίεβ ἀρρεαγεα 
αραΐῃ, δΔοσοΙηρδηϊἙα ΟΥ̓ δουΐ ὕννο ἢυ πα γεα Βουβοθη 
Δα ὈΥ Ὀονηλθη πα 5]1Πρ615---ΟΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ δοῖϊννα 
ΔΠα πίθ]6 ὑγοορϑβ---ἴο ἢ παρ Γ οὗ ἴοι πα πάγεα. 
Ης δρργοδοῃεα ἴης Οσεεῖκβ 85 1 ἢ6 ψετα ἃ ἔγθηα, 
Ὀαῦ ψΠῈΠπ ἢἷβ ρῥᾶῦῖν πὰ σοὶ οἷοβα δ δηᾶ, οῃ ἃ 
βϑυδάδηῃ βοπια οὗ ὑῆδ, ἤοῖβε δηᾶ ἔοοϊ δἰκε, ὑαρϑιὶ 
βῃοούπρ ψΊἢ ὑΠεῖγ ονν8 8πα οὐμοῦβ ψ ἢ 5]1ηρ5, ἀπα 
Π6Υ ἱπῆϊοϊεὰ σψουπάβ. Απᾶ ἴῃς Οὐδεὶς τεδγρυδτγᾶ, 
νν Ὦ1]6 βυβετίπρ βενεγαῖγ, οσουἹὰ ποὺ γτεϊα! αἴθ αἱ Α]] ; 
ἔογ [86 Οτεΐδη 8 βονηηδη ποὺ ΟἾΪῪ δα ἃ 5ῃοσγίευ 
τδησα ὕμδη {πε Ρειβίδηβ, θαῦ᾽ θ651468, βίπος πεν ἢδα 
ΠΟ ΔΥΤΔΟΙΪ, πεν ψοτα βῃαΐ ἴῃ νυ] ΐη ὑΠπε6 11Πη685 οὗ ὑΠ 6 
Πορ] 68; δηὰ ὑπθῈ Οτθαὶς 36 νο] ϊπ- θη οου]ὰ ποῖ 
γον ΔΓ Ἔπουρῃ ἴο τϑδοὴ ὑπ Ἐπ 5 511 ρΈ 5. 
ΧοπΟΡρἤοη ΘΟὨΒεα ΘΗ ΕΥ ἀςδοϊαεα {παῦ Π6Ὺ πηυβῖ ρυτΐ- 
586 {Π6 Ῥεγβίδηβ, δηα [8 ὑπεν αἰά, νν ἢ δυςὴ οὗἩ τ1Π6 
Βορ] 65 δηάα ρμε]ϊασὶβ ἃ8 ψετα συδτγαΐηρ ὑΠ6 γαᾶὺ ψΊ ἢ 
Βίτα ; ὑυῦ ἰῃ ὑπεῖγ ρυγϑαϊ μον ἔα!]εὰ ἴο οδἴοἢ 8 
βίη ρ]6 τηδη οὗ {πε ἐπεην. ΕῸΡ ἴΠ6 Ογεαῖκβ Πμδα 'ὸ 
Πούβϑιηθῃ, 86 {πεὶν ἔοοῖ- 50] 16 5 ψ ῦα ποῦ 40}]6 ἴο 
ον γίδια Π6 Ἔπϑιηγ᾽ 5 ἔοοῦ-80 [616 γ5---ϑίησα [Π6 Ἰαὐζοῦ 
Πδα ἃ ἰοηρ 5ἰατὶ ἰπ {μοὶ ἢϊρηῦ---“1ἢ ἃ δῃοσὶ 
τυ αν Ἰ. 5. 3'66 1]. 36. 
δ ῶθρθι. ᾿. θ. Τα Οτοΐδης τ γα [Π6 τηοϑῦ ἴδτηοια ΔΡΟΘΥ5 

οὗ δηὐϊαιῦν. 
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9 ’ ’ὔ Ἁ Α 3 ’ φ Ν ΄ἃὦ ὀλίγῳ χωρίῳ" πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ 
ἄλλου στρατεύματος διώκειν: οἱ δὲ βάρβαροι 
ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοῦὔ- 
πισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ 
διώξειαν οἱ “ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχω- 

ρεῖν μαχομένους ἔδει. ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης ' 
δι Ν διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ 

δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. 
Ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἦν. καὶ Χειρίσοφος 

καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα 
δὴ “Ὁ [ὦ 90 3 Ἁ “ ᾽ Ἁ ᾽ ἤ 

ἠτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός 
τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον 
ἐδύνατο βλάπτειν. ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν 
ὅτι ὀρθῶς αἰτιῷντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς 

’ 3 ] 3 ’ »᾽ 3 ’ὔ ’ 

μαρτυροίη. ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, "ἠναγκάσθην διώκειν, 
ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς μὲν πά- 
σχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. ἐπειδὴ δὲ 
2 ’ 3 "». ΚΝ φ χ , ἴω Χ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε: κακῶς μὲν 

γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολε- 

μίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ παγχαλέπως. τοῖς οὖν 
θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν 
ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, 
δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. νῦν γὰρ οἱ πολέμιοι 

’ Ὁ ῳ 4 ε ΄Ὃὦ τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες 
3 4 ᾽ ΝΜ 59 » , 

ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες 
2 “ Ψ Ἁ 3 Ἁ ’ Ἁ Ἁ ἐξικνεῖσθαι' ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν 

1 ὅλης Μ5Ν. ὀχοϑρύ Ο,, Μδγῦ.: Οδι). οὐηἱβ, ζο]ονίην Οἱ. 

46ο 



ΑΝΑΒΑΘΙΘ, Π|.π|. 9-ἀὸ 

αἀϊδβἴδῃοε ; δπὰ ἃ Ἰοῃς Ριυγβιῦ, ᾺΥ ἀννᾶν ἔγουῃ ἴΠ 6 τηδΐῃ 
Οταοὶκ δύων, νγὰ5 ποῖ ροβϑϑί]α. Αγραίΐη, 6 ᾶγθδγίδη 
Βογβϑιηθῃ ὄνοη ΨΠ116 ὑπο νέτε ἴῃ Ηἰσηῦ πνου]Ἱᾶ 1π- 
Ηϊοῦ νουπαᾶβ ὈΥ 5ῃοοϊϊπρ ὑὈεμηα ὑπεϑῖὰ ἔγομχ ὑπ αὶγν 
ἨοΥβεβ ; δηὰ νῃδΐενου ἀἰδίαποε ἴῃς Οὐδ ταϊρἢὶ δἱ 
ΔΏΥ {ἰπ|6 ΠΟΝΟΥ ἴῃ {παν Ρυγδαϊξ, 411] [δὶ αἰδίδηος 
ὑπεγ ννεσα οὐ] σϑα ἴο 4}1] ὑδοῖ ἤσπεπρ. Τῇα τεβϑυ]ῦ 
νναὰ8 ὑπᾶαῦ ἀυτίπηρ ὑῃ6 ν ῃο]Ὲ ἂν ποὺ ἴγανε]]εα ποῖ 
τόσα ἴδῃ ὑνεηίγ-ῆνε βἴδαϊδό ΤΕΥ αἱα δγγῖνε, 
Βοννονοῦ, ᾿ονναγβ Ἔνθ ηΐηρ δ ἴῃς ν] Πα ρ68.:} 

Ηεχε ρϑὶῃ ἴπεγε ννὰ8 ἀθϑρομάθηου. Αμπα (δ εϊτι- 
ΒΟΡἢΠ5 δηὰ {πε οἰ εβϑὶ οὗ ἴῃ 6 ρεέποσαὶβ ἰοιπα ἔδυ] 
ἢ ΧΟΠορΡἤοη ἴον ᾿ἰδανίπρ ὑῃ6 τηδίῃ ΟΑῪ οὗὨ ἴῃς 

- ΔΥΤΩΥ ἴο ὑπαεγδκα 4 ρυτβυϊῦ, ἀπᾶὰ ἔπ5 ἘΠ δηροτην; 
Ὠγα56 1 ψπουΐ Ὀεΐηρ 40]6, ἔοσ 4}} παῖ, ἴο ἀο {Π6 
ΘΠΘΙΩΥ͂ ΔΠΥ Πάτῃ. ΠΘη Χοπορῆου ἢδαγὰ {πὶ} 
νογάβ, δ6 σϑρί δα ὑπαὶ ἴεν ψετὰ τὶρῃϊ ἴῃ Ηπαϊης 
ἔδλαϊο ἢ Ὠΐτῃ, δπα ὑπαὺ [6 ουἱϊοοηθ θογα νὶϊπθ85 
οὗ [5617 ἴον ὑπεὶσ νίαν. “Βυϊ,᾽ δ σοπιϊπαυρα, “1 
ννὰ5 ΘΟΕ] ]6α ἴο ρΡυγϑὰς ἤδη 1 βανν ὑπμαῦ ὈΥ Κεαρ- 
ἱῃρ ΟὟΓ ρμΪδοθβ να ψγε γα βυβεσγίηρ βανεσεὶγ ἂἃπα ψεσα 
5111} ἀπά 0]6 ἴο βίσῖκα ἃ ὈΪον ουγβεῖνεβ. Α8 ἴο ψῇηδῖ 
Βαρρεπεά, μβονενοῦ, ἤθη να ἀἰα ρυτβας, γοῖι ἃΓῈ 
αυϊΐα τἱρῃῦ : 6 66 πὸ βεῦϊεγ δῦ]6 ἴο ἱπῆϊοϊ ἤδγτη 
ὍΡΟΙ Π6 ΘΠΘΥ, πᾶ ἰδ ννὰ8 οἷν ἢ ἴῆ6 υἱπηοκὶ 
αἰ ου γ ὑπαῦ ψε εἰξεοϊεα οὐῦ οὐ νυ τ] άγαννα]. [οὐ 
5 ὑμδηῖς {Π6 ρνοαάδ, ἐπεγεΐογε, ὑπαὶ ΠΕΘΥ οδᾶπηα, ποῦ 
ψ ἢ ἃ ἰασρα ἔοτος, θυ ν Ὁ ἃ Πμαπαΐαϊ, 580 ἐπα ψ Ὁ ἢ- 
ουῦ ἀοϊηρ 8 ΔΩΥ ρσγεδὺ ἀδιηάσα ΠΥ ἢδνε τενοϑδ] δα 
ΟΟΥ πεεᾶβ. Εν δῦ ρῥγεβεπὺ ἴπΠ6 ΘΠ ΙΩΥ οδπ βῃοοϊ 
ἉΙΤΟΥ͂Β ΔΠα 5]1ὴ09 δἴοπεβ 50 ἴἃΥ ὑπαὺ ποιοῦ ΟἿΓ 
Οτεΐδη θονυηθη ΠΟΙ͂ ΟΌΓ άνο] η-τη 6 ἢ 68 ΤΟΔΟἢ ὑΠθτὰ 
ἴῃ ΤΕΡΙΥ ; 8ἃπα ψἤδῃ νὰ ρυγϑια ἔἤδιῃ, 8 ἰομρ 6886, 

1.52.6. ὕποδδ τηϑηϑοηρα ἴῃ 11. 84. 
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οὐχ οἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, 
ΠῚ 9 ’ ιν 520. 4 δ Ψ Ν Ν Ἄ 

ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη πεζὸς πεζὸν ἂν 
ΙΑ ’, : ς . σι διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥύματος. ἡμεῖς 

4 3 , ’ ΜΝ [μὰ Ἁ ὃ ’ 
οὔν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ ὃδυ- 

νασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορενομένους, σφενδονητῶν 

τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν 
“ ᾳ ς ᾿νε , Φ λ ΄ 

τῷ στρατεύματι ἡμῶν 'Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς 
» ἢ, ζω » Ν » 3. “αὰ 

φασιν ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν 
καὶ διπλάσιον φέρεσθαι τῶν Περσικῶν σφεν- 

“ “ Ν ΄ε δονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς 
λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ 
“Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. 

[ο ἤ ἣν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται 
σφενδόνας, καὶ τούτοις μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύ- 
ριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντε ἄλλο ἀργύριον 
τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ 

’ 

ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως 
τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρῶ δὲ 
ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τενας 
παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου καταλελειεμ- 
μένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους 
σκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτους πάντας ἐκλέ- 
ἕαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους 
εἰς. ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι 

Α ’ 3 ’ Μ Ἁ ΄ τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καὶ ταῦτα. 

1 τούτοις (Ορϑῦ: τούτῳ Μϑδ., ἔο!]ονοα ἀουθύξα} ]ν Ὁγ 
Μαϑγ.: τῷ ὅδ). 
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ΔΑΝΑΒΑΘΙΒ, Π1|.πἰὸ 15--Ξ2ὸ 

ΑΥΘῪ ἴτομλ ΟἿΣ τηϑίπ Ὀοαγ, 15 οαἱ οὗ {Π|π| φιδδιίοι, 
Δα ἱπ ἃ βῃογί οἤδϑα πὸ ἔοοϊ-β5 0] ἴθν, ἄνθη ἰἔ ἰνὸ ἰκ 
ΒΨ, σᾶ ονογῖακα δηοῦποσ ἔοοῦ- 9] ἴον  ]ὺ ἰνὴΝ ἃ 
ον -5ϑῃοῦ ἴῃς 5ἰδαῦὶ οὗ ἢΐω. Ηδποο, ἰξ ννὸ 5]νοι 
ΡΙΌΡΟΒΘΕ ἴο Ρυΐ δὴ επᾶ ἴο ἴδε ροβϑί ἐν οὔ υἰϊοεὶν 
ΒΑ τ Πρ ̓ 15 ΟΠ ΟἿΓ τηδγοῦ, ψγὰ ΠπΕΘα 5] 6 ΓΒ ΟἸΓΒΟΙΝΟΝ 
δῦ ΟΠ66, Δπα δοιδοιηθῃ 84]1580ὸ. Νοὸν 1 δὶ ἰοϊά ἐἰεὶ 
ἴπετα ἀσὸ ΕΒοα δη81 πὰ ΟΌΓ ΔΥΥ, [Πδὺ πιοϑὲ οὗἉ {Π161}} 
ὑπαογοίδπα ἴΠ6 86 οὗ ΓΠ6 5᾽ηρ, δὰ {δὶ ἐἰνεὶν 
ΠΔ155116 ΟΑΥΓΙΘΒ. ὯῸ 6858 ὑῆδηῃ ὕὑνοθ 88 [Δ Ὶ δ8 ὑΠ|086 
ἔτοτα 6 Ῥεγβίδῃ 5] πρβθ, Εογ ἴῃς Ἰατῦον ἤᾶνὸ ΟἿΪῪ ἃ 
βῃογῦ τδῆρα Ὀδοδυβε ὕἴΠ6 βοῃδβ ὑπδὖ ἃΓ6 τι86α ἰπ {Π|6 1} 
ΑΥ͂Θ 8ἃ5 αγρε ἃ5 ἴῃ6 Ππαῃᾶ οδὴ Ποϊ]ά ; ἴῃς ἘΠοάίδη8, 
Πονγεν θοῦ, ἅγ6 νϑύβθα δ]50 ἴῃ τῆς γί οὗ β]πρίηρ Ἰοδάθι 
θυ]16ῖ5. ΙΕ, ὑπεγοίογε, νὰ βμοι]ὰ δϑοογίδίη νν ]ο 
ΔΘ ΠΡ ὕδθπλ ρΟβ86885 5]1η 98, 8πα βου )α ποὺ ΟΠ]Ὺ ΡΥ 
{Π656 ΡῬθορὶς ἴον ὑπεὶν 5] πρβ, μυῖ κεν 186 ρΡδῪ πγ- 
9Π6 ΨγὙΠῸ 15 ΨΣΠ]Πηρ ἴο Ρ]αἱ Ὁ πανν Ομ 68, ἀπα ἰἶ, νυ Π6ῃ- 
ἴΔΟΓΟ, ἵγὙὰ βῃου]α ἀδνὶβε βοῖὴς βοτὺ οὗ Ἔχειωρίίοῃ ἴου 
186 τηδῃ Ψ»ὴ0 ψΨ}}} νοϊυπΐεευ ἴο δεῦνα 85 ἃ 5! πρεν δ 
Ὠἰ5 δρροϊηϊβα ροβὶ, ἰδ δ Ὀὲ ὑμαῦ πγθ Ψ1]}] σομὲ 
ἔοσνατὰ ψνῆο Ψ1] 06 σᾶρδῦ]ε οὗ Πεὶρίῃρς υ8. Αμαίῃ, 
Ιοὔϑεγνε ὑμπαῦ ποῖα γα ἢοῦβθβ ἰῇ ἴα δυΙηγΥ--- ἃ ἴον 
αὖ γΩΥ ον αὐδγίεγβ, οἴμοι πᾶ τηδάς ραεαγΐ οὗ (]ε- 
ΔΥΌ α5᾽ ἴΓΟΟΡ δπᾶ νεγα Ἰδΐν εἰ πα,2 ἀπ την οὔ 6 5 
ὑπμᾶὺ πᾶνε θδδθη ἴδκβϑη ἔγοια πε ἘΠΘΙΩΥ 8Πηα 816 ιι56εἀ 
ἃ8 ΡδΟΚ-Δηἑ 415. [Π| ἴπδη, γα 5ῃουϊα ρἱοκ ουΐ 41] 
[Π65ε6 ἢοῦβεβ, τρί᾽ δοῖηρ ἔθ νυ τη] 65, δηα βῃου]ὰ 
Θαὰρ ἔπθιῃ ἔῸΓ οναϊτυ, Ὁ τᾶν 0ὲ ὑπαὺ ὑΠ18 σαν] Ὺ 
190 Μ0}1}} οα86 βοῆθ δΔῃπουύδηςσα ἴο ἔΠ6 ΘΠΏΘΙΩΥ ΨΏΘΗ 
ΠΟΥ τὲ ἴῃ ἢϊρην. Τῆεθα ργόοροβαὶβ αἰ8δὸ ΨΈΓΕ 

1 ΒΒοαϊΪδη 8.1 ΠΡΘΥΒ ΘΟ Θ ὨΔΙΑΙΥ 1688 ἰδπιοῦβ ὕμδηῃ Οτγθΐδῃ 
Ῥονν θη. 

5. 2,6. Μ ΏΘη ΟἸΘΑγο 8’ ὑγοόροσβ ἀββογίθβα ἴο με Κίηρ 
(τι. 11. 7). 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς 
ὃ ’ 4 [4 φ δὲ Α ς ΄ὰ ἐδο 

ιακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς κι- 

μάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ 
7 ἃ ᾽ » ἴω 9 ’ὔ Ἁ σπολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ 

ἵππαρχος ἐπεστάθη Λύκιος ὁ ἸΠολυστράτου 

᾿Αθηναῖος. 
᾽ 4 Ἁ ς [ω] Ν ΙΝ. Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ 

’ὔ’ ’ 

ἐπορεύοντο πρῳαίτερον ἀναστάντες: χαράδραν 

γὰρ ἔδει αὐτοὺς διαβῆναι ἐφ᾽ ἡ ἐφοβοῦντο μὴ 

ἐπιθοῖντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. 

διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται Μιθρα- 

δάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ 

σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους: τοσούτους γὰρ 
4“ ’ Ν Μ ς ἤ 

ἤἥτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, 
ἂν τούτους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς “Ελλη- 

νας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν τῇ πρόσθεν προσβολῇ 

ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ κακὰ 

ἐνόμιξε ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ οἱ “Ἑλληνες διαβεβη- 

κότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, 

διέβαινε καὶ ὁ Μιθραδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. 
“ Ν Ἂ [οἱ ἃ ΝΜ παρήγγελτο δὲ τῶν τε πελταστῶν οὗς ἔδει 

διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν 
Μ “ ’ ς 49 7 ς Ω 

εἴρητο θαρροῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς 

δυνάμεως. ἐπεὶ δὲ ὁ Μιθραδάτης κατειλήφει, 
Ἁ ἐν ἤ 7 9 ΄ὰ καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, 

ἐσήμηνε τοῖς “ἄλλησι τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11Π]ς πὶ. 260-ῖν, 4 

δάορ[εα, Δπα 'ἰπ με οουγβε οὗ ὑπαῖ αἰρίνῦ ἃ ΘΟ ΗΥ 
οὗ ὕνο δυπαγαϑα 5]1ρεῖβ νν88 οὐβδηΐϊζεα, νν ἰ} 6 οἡ }ν6 
ΤΟ]]ονΐπρ ἀΑΥ ΠοΥβ65 δηα Βογβεπηδη ἴο {6 πι 6 
οἵ ΔΗ ψέγε δχϑιηϊηθα πὰ ἀςοεριθά, δῃὰ ἰδγκίνὴ 
ΔΠΑ συ ΐϊγαθθθ5 ΟΓΕ ῥγονὶ δα ἔον πεῖ ; ἀπαὰ ᾿ γοὶιι, 
[6 δοῃ οἵ Ροϊγδίγαϊυϑ, δὴ Αἰμειΐα, γᾶ μυϊ ἐμ 
σογηχηδηα οὗ {πε {γΌΟΡ. 

ΙΝ. Τηδῖ ἀΔΥ ὑΠ6Υ τομλαίηδα αὐυϊεῖῦ, βὰν ἀπὸ ποχί 
ΤΟΥ Πἶηρ' ὕΠ6Υ 8εὖ ἔογ!, αἴτεον γἰβίπρ ἐἈυ δ ν ὉΠ 8} δα] 
ἴογ ἔῆθγα νγαὰβ ἃ ρογρα ἴμεν πδα ἴο οὔοββ, διὰ ΤῊΝ 
ΨΈΓῈ δἴγαια ὑπαὺ [Π6 σπου πλΐρηῦ αἴΐδοῖκ ΕΠ πὶ ἂΝ 
ΠΟΥ ψαῦΘ ογοββίησ, [Ὁ 8 ΟἿΪΥ δἷθου ὑπὸ ἰνπὰ 
οὐΟββθα ἰδ, δονενοῦ, μα Μιτῃγδαάδῖεβ ἀρροδάγοὰ 
ἀϑαῖῃ, ΔΟσΟΙΏρΡΔηΙΘα ὈΥ 4 ὑποιβδηα ἢούβοη 6) πὰ 
δρουῦ ἔουγ ὑπουδαπα Ὀοντηθη ἃηὰ 5]ῆρεῖβ. ΕῸν 
ἴπε86 ψετα με πυλροῖβ ἢ6 ἢ Δα γεαμπδδίεα ἔγονι 
ΤιΞΘΆΡΠΘΙΏ65, 8πα ὑΠ686 πα 6 γΒ ̓ 6 ἰδ οὐϊαϊποα 
ΡΟ ἢἷβ ῥγομχίβα ἰμδῖ, 1ξ βὰς] ἃ ἔογοθ.: ψγεσα μίνϑῃ 
Εἴτα, ἢ6 ννου]α ἀεἸ]νεν ἴῃ6 ΟΥ̓Θ6 ΚΒ ἰπἴο 7 ΒΒ 0] ΕΓ 68᾽ 
Βαηαβ; ἴοῦ ἢῈ ᾿ιδὰ οσοηθ ἴο ἀδϑρίβε ἴδηι, βεδθίηρ 
ὑπᾶῦ 1 Π15 Θαυ] δον δἴίδοῖκ ἢ ἃ 8114}} ἔογτες ᾿ς δὰ 
ἅ5π6 ἃ στεαῖ ἀ68] οὗ δύω, 88 "6 ὑπουρὶ, νι ουΐ 
ΒΌ ΠΥ ΔΗΥ͂ 1085 ἰηηβε] 1. 6 η, δοσογαϊηρὶγ, ὑΠς 
Ογεακβ ΨΕΥΘ δοῖοθθ [6 ρσοῦμε δηᾶ ἃροιυῖῦ οἰρὶν 
βίδα 18 θεγοπα Ὁ, ΜΙ γα αἴθβ 8180 ργοοθθάβα ἴο γηᾶκε 
1:6 ογοβϑίηρ ΜΙΣῃ. δ ἴοορ8. Νοῦν ογάθιβ ἤδα 4]- 
ΓΕΔαγ ὕδ6θῃ ρίνθῃ ἴο βοἢ οὗ ἴῃς Οτγεαῖκς ρο]αοῖβ δηα 
Βορ ἴ65 85 ψγ γα ἴο Ρυΐβαθ [6 ΘΠΘΙΩΥ͂, δηα {Π6 ΠΟΥΒΕ6- 
6 ᾿δα Ὀεδη αἰϊτεοοίεα ἴο ὈῈ ὑο]α ἰπ υὐρίης {Π|Ὲ 
Ρυγδυϊῖ, ἰὰ {πε αβϑαγδησα ἰπδαὺ δὴ δάδαυδῖε ἴογος 
ψοῦ]α ἔὉ]]οὸν αὖ ἐπεὶ 66 ]5. Α58 βοοῃ, ὑῆῇδῃ, δ5 
Μιϊηγδάδίεβ ῃδα σδυῆϊ ὑρ, 80 ὑπαὶ Πὶδ5 5]1πρ-ϑἴοῃ 65 
Δα ΔΥΌ 8 ΘΓ 1υ5ὺ ῬΕρΙΠπηΐηρ ἴο ΓΟΔΟἢ ὑΠαῖγ τ δυῖκ5, 
186 ττυχηρεῖ σάνε 118 ϑ'ρῃδὶ ἴο ἴῃς Οτεεκβ, δῃᾶ οα 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 
“ ς, Ν ε ες ἮΝ Ν ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον" 
οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν. 

’ 3 Ὰ ΄» ’ “Ὁ “ χαράδραν. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις 
τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων 
. -“Ψ 7 3 , 3 3 4 ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. 
τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οἱ “Ελληνες 
ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις 
εἴη ὁρᾶν. 

Καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, 
ς ͵ 4 ἴω 

οἱ δὲ “ἕλληνες ἀσφαλῶς πορενόμενοι τὸ λοιπὸν 
τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. 
9 Ἢ ’ φ 3 “ 4 ΝΜ . 3 ΄΄᾿ 

ἐνταῦθα πόλις ἦν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ 
4 ᾽ὔ Ν ᾽ Κ᾿ Ν Ν ὃ ἣν Λάρισα" ὠκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι. 
τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἣν τὸ εὗρος πέντε καὶ εἴκοσι 

[κά 3. ς ᾽ »Ὁ , Υ͂ ς ’ πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" τοῦ δὲ κύκλον ἡ περίοδος 
΄ ᾽ 4 ὌΝ ,ὕ δύο παρασάγγαι' ῳκοδόμητο δὲ πλίνθοις κερα- 

χ Ν ,) ς δι “ Ν Ψ ΝΜ μεαῖς: κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι 
ποδῶν. ταύτην βασιλεὺς Περσῶν ὅτε παρὰ 
Μήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι πολιορκῶν 
οὐδενὶὲ τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν: ἥλιον δὲ νεφέλη 
προκαλύψασα' ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄν- 
θρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. παρὰ ταύτην τὴν 

’ Ἁ ’ Ν Ἁ 4 εΝ πόλιν ἦν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὗρος ἑνὸς 
πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον 
κωμῶν ἀποπεφευγότες. , 

3 ΄΄ὰ 9.». » ’ Ν Ψ Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρα- 

1 ἥλιον δὲ νεφέλη πρσκαλύψασα Μαΐν., [ο]]ον πῷ ΒΡοάδΘα8 : 
ἥλιος δὲ νεφέλην προκαλύψας ΜΌΝ, (ὑδῃι. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, ΠΠ-ἰν. 4-1ὸ 

τε ἰηϑιδηῦ {πε ἰοοὐ-βο] ἀΐοτβ 0 ψγετα ἀπε ν ΟΥ̓Θ 8 
ΤΌ 5Π6α ὑὕροπ ἴΠ6 ἐπεῖν δηα πε ἰιούβειηθῃ οδαγμοα ; 
Δα {Π6 ΘΠΘΙΥ αἸα ποῖ ἀνναῖῦ {Π|π6ὶν αἰΐδοϊ, θυ ἤδα 
τοννατὰβ {16 σοῦρα. [ἢ {15 ρυγϑυϊν ὑπ6 ὑαυθαγδῃ 8 
Πδὰ τρδὴν οὗ {πεὶν ἰπίδηϊγυ Κι] εα, ψ 116 οὗ ὑμπεὶν 
ΘΑΥΔΙΥΥ ΠΟ 6585 ὕπδη εἰσῆϊοθη νογα ἴα κεη αἰΐνα ἴῃ 
τ1Π6 ροῦρε. Δμπὰα [6 Οτγϑεὶς ἴγοορβ, ὑπ ἀθη βανα 
ὈΥ ὑπαὶ νὴ ἱπηρι}56, ἀἰδῆρσαυτεα ὑΠ6 μοάϊ68 οὗ {Π|6 
ἄἀεδά, ἱπ ογάεν ὑπαὺ {ΠῸ οἰσιιῦ οὐ ὑΠδπὰ τηΐ]ῦ ἱΠ50 ΓΘ 
16 αἰτηοδῦ ΤΘυΤΟΥ ἴῃ ἢ 6 ΘΠΘΙΥ. 

Αἴεῦ ἔατίπρ ὑπ5 ὑδαϊγ {π6 ἐπθην ἀδρατίεοα, 
γνὮ116 ἴῃς Οτεεῖκκβ οσοητἰπυεα ὑπαὶν πάτο ἀπο] εοιδα 
ΤΠγουρὴ [Π6 ταδί πάθον οὗ ἴη6 ἄδν ἀπὰ γίνε δ {ες 
ΤΙρστίβ τίνεσ. Ηδετα ννὰβ ἃ ἰαῦρε ἀεϑογίεα οἰΐγ; ἰὑ8 
ΠΔΙῺΘ νγὰβ [,Αγ]58, πα ὁ ννὰβ ἱπῃδνοα ἰῃ δηοϊδηΐ 
ἱτπ165 ΒγῚ ὕπ6ὸ Μεάβς. [05 νν8}} ννὰβ ὑνεηΐγ-ῆνε ἔδεϊ 
ἴπ ὑγθδαςῃ δηᾶ ἃ μιπαγεα ἴῃ πεῖρὶιῦ, απ ὑπ6 ψ Ἐ0]6 
αἰγουϊῇ οὗὨ πῸ νν8}}] ψνᾶβ ὕνο ρδγδϑδηρβ. [Ὁ ψνὰβ 01} 
οἵ οἷἴαν ὈγῖοκΚβ, δπα τεϑίεα Ὡροη ἃ βἴοῃηθ ἔουπάαϊίοη 

: ὑὕνθηΐν ἔδεε μἰρῃ. ΤῊΪ8. ΟἿ νψὰ8 θεβίερεα Ὀγ {Π6 
κίηρ 2 οὗ ὑπΠ6 Ῥευβίδηϑ αὖ {Π6 ἐἴαθ ἤθη {116 Ῥουβίδῃ 8 
ΨΕΙ͵6 βθακίηρ ἴο ψνγεϑὺ ἴσου {16 Μεάδβ ὑμεὶν δἰωρίτο, 
μαΐ ἢ6 σου]ὰ ἴῃ ἢῸ ΨΔΑΥ οδρίαγε ἢ. Α οἱουσ, ᾿ον- 
ἐνϑῦ, ονϑυβργεδα {ὑΠ6 δὰ ἃπα Πα 1 ἔγομχ δἰ σὴν Ὁ 811] 
{Π6 ἱπῃαιϊαηῖϊς δραπἀοπθα ἐπμεῖὶν οἷζν ; δῃα ἴπ5 1ὖ 
νν85 ἴδκθῆῃ. Νδᾶῦ ὈΥ ὑἢῃϊ]15 οἷϊγ νὰ ἃ ρυγδπια οὗ 
βἴοηθ, 8 ρεϊμγυμα ἴῃ Ὀγθδας δηα ὕνο ρὶεϊτα ἴῃ 
μεῖρῃῦ; δηὰ ὕροὸρ ὑΠ|8 ργγδιηΐά ψεῦΘ ΤΔΗΥ βμΔΓ- 
θᾶγίδηβ 0 δα δα ἀννᾶὰν ἔγοτη ὑπὸ πεὶρηθουτίης 
ν]]Πᾶρα8. 

Εγοὰ {18 μίαοα ὕΠῸῪ τηϑρο θα οὔθ 5ἴαρθ, βἰχ 

.1. ΤΏ18 οἰζγ, ο8}16ἃ ὃν Χοπορἤοη ““ [,γ188,᾽" ΨΆ8 ὕπο στοδῦ 
Αβϑυγίδη οἷῦν οἵ (ὐδ]δῇ, τηϑθηὐϊοηθα ἴῃ Οδηδϑὲβ, χ, 1], 19, 

2 γε ὕπο ατγοδῦ (558--529 5.0.). 
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σάγγας ὃξ πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα κείμενον" 
ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα: Μῆδοι δ᾽ αὐτήν 

"“ 4 Ἁ ς Α Ἁ (0 “ ποτε ὥκουν. ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ξεστοῦ 
κογχυλιάτου, τὸ εὗρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ 
ὕψος πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο 
πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν εὗρος πεντήκοντα ποδῶν, 

τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν" τοῦ δὲ τείχους ἡ περίοδος ἕξ 
παρασάγγαι. ἐνταῦθα λέγεται Μήδεια γυνὴ 
βασιλέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν 
ς Ἁ “Ὁ »“ ’ὔ Ἁ Ὶ ᾽ 

ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορ- 
Ὁ ς ἴω Ἁ 3 3 ’ 4 ὔ 

κῶν ὁ ἸΠερσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ 
ἑλεῖν οὔτε βίᾳ Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς 
ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. 

3 “ ,.,) ᾽ὕ ᾿ Ν Ψ . 
Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα 'παρα- 

σάγγας τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ᾽ τὸν σταθμὸν 
Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας 
οὶ 1 »" Ά 3 ’ δύ “ Α ἦλθεν 1 ἔχων καὶ τὴν Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν 
βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος καὶ οὺς Κῦρος ἔχων 
ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὗς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς 
ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους 
βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτευμα πάμ- 

πολυ ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν 

1 ἦλθεν ΜδΝ., Μδν.: ἤγαγεν ἀφ. 

1 ΤῊΘ γυΐϊὴθ ψὨΙΟῆ ΧΘΠΟΡΏΟΩ βὰν ἤθσα ΨοΥΘ ὑΐοβο οἵ 
Νίμπονθϑῃ, ὕὉ86 ἔϑιηοι5 οαρὶΐα] οὗ ὑπ6 Αββυγίδῃ Επηρῖγθ. [10 15 
ΟυγοιΒ ὕἤο ἢπα Ἀϊπὶ αἰ ϑιη ββίηρ Ὁ}:18 σγοαΐ Αββυγίδῃ οἱὐν (88 
ν768}} ἃ8 Οὐδ] δῦονϑ) σὶῦῃ ὉΠ6 οδδβιια] δηᾷ χη ἱβ]οδαϊηρ βύαϊο- 
τηϑθηῦ {παῦ ““1ῦ ψὰ8 οὔποθ ἱπῃδθοιῦθα Ὀγ ὑη6 Μϑαββ.᾽" 1 ἔδοῦ, 
ὍΠ6 οδρύιτο οὗ Νίπονθῃ Ὁν ὑπ Μϑάββ (ο. 600 Β.0.) γγὰβ8 ὉΠ 6 
ῬΓΘΟΙΒ ονθηῦ νοι οἰοδεαὶ ὕἢθ Ἰπιρογίδηῦ ρογϊοα οὗ 108 }18- 
ὍΟΓΥ͂, δηὰ 1Ὁῦ γεπιδϊ θα πηᾶθὺ ὕΠ6 οομῦτοὶ οὗ ἰΠ6 Μοϑᾶθβ οῃ]ῃ 
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ΡΆΓΆ5ΔΠ 95, ἴο ἃ βτεδῦ βίγοηρῃο α, ἀεβεγίθα δηᾶ ᾿γίης 
ἰπ ΓΪη5. ΤὴῈ πάπα οὗ {πὶ8 οἱ νὰ Μεβρι]α, δὰ 
10 νγἂβ ὁὔςσα ἱῃῃδθίϊοα υγ πε Μεᾶάθβ. ΤΊ]χὲ ἐοιιμἀαϊίοη 
οὗ 115 γγὰ}} ννὰβ τηδα6 οἵ ρο] Βῃεα 5ἴοῃε [1}}} οὔ 8}6]}]8, 
Δα ννὰ9 ΠΥ ἔδεϊ ἴῃ Ὀγεδατῃ δηθὰ Δ ἰπ Πείρἢϊ. 
ὕροῃ {Πὶ5 ουπααἰϊοῃ νν88 ἰ»υ}}}0 ἃ νν4}} οὗ ὑὕγῖςκ, ΔΕ 
ἔδοϊ ἴῃ Ὀγοδάϊζῃ δῃα ἃ Ὠυπάγεα ἴῃ Πεὶρῃῦ; ἀπὰ ἰῃς 
εἰγουϊῦ οὗ ἴΠ6 νν4}} ννᾶβ δἱχ ρδγδβδηρβ. Ηδεζεα, ἃ5 {Π|6 
βύουυ ροθβ, Μεάβδα, ἴῃ Κίηρ᾽β. 2 νἱἴε, ἴοοῖκ τοί σε δἱ 
[πὲ ἀης ἤδη {πὸ Μεάθβ ψετὲ ἀεργίνεα οὗ ὑμεῖν 
δἰ τα ὈΥ ὑπ6 Ῥεγβίδηδ. Τὸ {ἢ}}8 οἰζγ αἷβδο ὑπ Κίηρ 
οὗ [πε Ρευβίδπβ Ἰαϊα βίερε, θυῦ ἢ6 νᾶβ ὑπᾶ}}]6 ἴο 
σαρίυγα [Ὁ εἰπὸν Ὀγ ἰδηρσίῃ οὗ βίερε οὐ ΟΥ βἴοντ ; 
Ζει5, πονγανϑυ, ὑουυ πο {ῃ6 πῃ ϊαηῦβ νυ 1Ὁ}} ΤΠ πάνυ, 
Δ πα τῃυ5 [ἢ ον νναβ [Κθη. 

Ἐτοϊὰ {1}|5 ρδοα {ΠῸῪ τρᾶγοῃεα οπμς βἴαρε, ἔουν 
Ῥαγαϑδῆρβ. ἴῃ [Π6 οουγβα οὗ ὑπὶ5 βίαρε ΤΊ βαρ Γη 65 
τηδᾶς ᾿ἷς Δρρεᾶύδηςβ, μανίηρ ἀπά δὺ ἢ ͵58 σογηχηδηα {116 
σαναῖὶγτν 6 ἢ6 Πα Πἰμηβοὶ ἢ Ὀγουρσῃῦ ψ ἢ Ὠΐμα,8 
1ῃ6 ὑτόορβ οὗ Οτοηῖΐαδβ,, ψῆο νν85 τῃηδυτῖθα ἴο {Π6 
Κιίηρβ ἀαυρηῦον, ὑπΠ6 Ρυθαγίδηβ ψ ῃοτὰ Ογτὰβ [γιἀ 
Ὀγτουρπῖ ἢ Ὠΐτα οπ ἢἶβ ὑρννφα τρᾶγοΐ, δπα [086 
ἢ ποτὰ πε Κίηρ᾽β Ὀγοῦπον ῃ8α οοτας ἴο ἴδε δἱὰ 
οὗ με Κίηρῆ; μεϑίάθβ. ὑπεϑε σοῃπιπηρσεηΐβ ΤΊ5β88- 
ΡῬΒούπα5 δα 4}} π6 ἴγοορβ ὑπαῖ πε Κίῃηρ' ἢδᾶ ρσίνεη 
Ὠΐπι ; {π6 τϑϑαῦ ννᾶ5, ὑΠπᾶῦ ἢ]5 ΔΙΊΥ Δρροᾶγεα ὄχοεθα- 
ἱη ον ἰαῦρε. μεηῃ δ σοῦ πεὰῦ πε Οτεεκβ, μα 

ἀυτγίηρν ὕμ6 βιυοοθθάϊης ἢΠ8]-οοπύαγν, 1.6. πη0}} {86 Μοαΐδῃ 
Επωρῖτο ννδβ ἴῃ 108 ὕπγῃ νου γον Ὁγ ὑΠ6 Ῥογβίδηβ (549 Β.0.). 
Χϑηορβοη, ὑΠ θη, ζο68 Ὀπῦ οπα πηϊπιρογίδηὐ βύθρ ὑδοκννδγα ἴῃ 
Ηἷ5 ἰβύουοαὶ ποῦθ---ῬουῆδΡ5 Ὀδοδῖιβα ἢ6 αἰὰ ποῦ οἂγθ ἤο ρῸ 
ἔδυ μοῦ, ρϑῦδρβ θθοδυβθ ἢ8 νγν88β ππ8Ὁ]6 ὕο 40 580. 

3 Αβύγαρεβ, ὕΠ6 δῦ Κἰηρ οὗ Μεάαϊΐα. 
8 ἡ,.6. ἔγοῃχ ἷβ ργονίμοθ ἰῃ Αϑὶα Μίμπογ, θη ἢθ οδῖμθ ὕο 

ἰπίογπι Αγίδχογχϑβ οὗ Ουγυβ᾽ ἀθδῖρηβ δρδὶηϑῦ ῃϊη. 66 1.11. 4. 
ἐ ορ. τι. ἷν. 8. δρρ. 11. ἵν. 25. 
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τάξεων ὄπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ 
’ Ἁ 4 ων Ἁ 3 3, ἢ 

πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν 

οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρ- 
7 Ἁ 7 3 Ἁ δὲ ὃ [έ φ 

ἤγγείλε καὶ τοξεύειν. ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ 

“Ῥόδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ τοξόται ἐτόξευσαν 
Ἁ 3 Ἁ ε ’ 3 ’ 9 ΟΧ 3 ’ 

καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός (οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ 
σι .} 4 Αι ἐ , ᾿ 

προυθυμεῖτο ῥᾷδιον ἦν), καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα 
» ζω] 3 ᾽ ςε 

ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις 

ἀπεχώρησαν. : 
Ἁ ΄“ 

Καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, 
ς 9 Ψ Ἧ ϑ.. 9) 9 ’ὔ « ’ὕ [οῚ 

οἱ δ᾽ εἴποντο" καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρβαροι τῇ 
’ὔ 

τότε ἀκροβολίσει: μακρότερον γὰρ οἵ γε Ῥόδιοι 
τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων, καὶ τῶν τοξοτῶν .ἷ 

μεγάλα δὲ καὶ τόξα τὰ ἹἸ]ερσικά ἐστιν: ὥστε 
χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων 3 
τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν 

’ ’ 3 7 ᾽ὔ ν᾿ 

πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω 

ἱέντες μακράν. ηἡᾷάρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ 

ἐν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς 

τὰς σφενδόνας. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ 
κατεστρατοπεδεύοντο οἱ “Ελληνες κώμαις ἐπιτυ- 

1 Μαγῦ. ἴο]] ον Μϑανὶρ ἱπ γορδγαϊηρ ὑῃ6 ἰδχῦ θσθ 88 
σογγρύ. 

2. τῶν τοξευμάτων Μ55.: (δ. Ὀγϑοϊκοῦβ. 

1 2,6. οὴ. δοοοιιηῦ οὗἁ {116 ἰδπβα ὑῃγοιρ οὗ ὕΠπ6 ΘΠ ΠΥ. 
5. ο». ᾿]. 7-10. 
8 ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΓΘΙΏΔΥΚΒ ἰπ Ἡὶ. 17 ρου ὕ86 ἰΑγρθ 8126 οἵ {Π6 

ΒίοΟη 68 ΘΙ] ογϑα 1η ὑΠπ6 Ῥογβίδη 8] 1ηῦ8. ΤῊῺ6 ψνογὰ ““δἶβο᾽" 
(καὶ) οδῃ Ὠδιαάϊν τγοῦοσ Ὀδοῖς ἴο ὑῃμαὺῦ τγϑιρδῦῖς, Ὀυὺ Ὁ τὺ Ὀὲ 
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βἰδυϊοηθα βοῖηα οὗ 8 ᾿»αὐ [δ] ΟΠ8 ἰπ {πεῖ γϑᾶῦ δηά 
τηονεα οἴποῖβ ἰηΐο ροβιζἰο οα πεῖν ἢδηκϑ ; ὑῃθῃ, 
ΑἸὉΠΟυΡῊ Πα σου] ποῖ τηυβῖοῦ ἃρ {Π6Ὸ οουζαρα ἴο 
ο]ο86 στ ὑπο δηᾶ δα πο ἀδϑῖγα ἴο συἱβικ 4 ἀδοϊβῖνε 
Ῥαῖϊί]ς, ἢς ογάθγεα ἢΪ8 πθὴ ἴο αἰβομαῦρε ὑπ 6 ῖγ 5]1ηῥρ5 
Δηα Ἰεὺ Ηγ {πεῖν ἀύτονϑ. Βυὺῦ ψ ἤδη ἔπε Επδοαϊΐδη 
ΒΡ Θ ΓΒ δηα ἴΠ6 Ὀοντηρῃ, ροβίθα δὲ ἱπΐεγναϊα ΠδΥ6 
Δα ἴδετε, βοηΐ ὕδο κΚ 8ῃ δηϑν υηρ ν ΟΠ] Ὺ, δπαὰ ποῖ 
ἃ ΤῆΔΠ ΔΙΠΟΩρ Π6Πὶ Τα 5566 [η15 τηᾶῦῖκ (ἔογ ὄνεη [ἢ μα 
Παα Ὀδθῃ νΕΙΥ δασοῦ ἴο ἀο 50, 1 ψουἹὰ ποὶ δανε . 
Ρεδὴ 685γ}β δὴ Τιβθαρῃογποβ νἱϊπάγον ουὐαὐ οὗ 
Υδῆρε {101 4}1] ΒρΕςΘΩ͂, δπα ἴῃ6 οἴϊμεν Ὀαϊίδ]!οὴ5 
ξο]οννεα 18 ἜχδιΏρῖα. 

Εον ἴῃε τοϑῦ οὗ [με ἀδὺ ἴμε οῃ 6 ΔΥΤΩΥ͂ σοπϊπαεα 115 
ΤΩΔΙῸΝ δηα {6 οὐπεν ἰζ8 ρυγβαϊς, Απα ἴπ6 Ῥάυρδγ- 
Δ} ὙγΕΙῈ ὯῸ ἸοηρσοΥ 2 40]6 ἴο ἀο δΔὴγ ἤδγτῃ ὈΥῪ ὑπεὶγ 
ΒΚ στη ϑϊηρ αὖ Ἰοηρ τϑηρα; ἕον ὑπῸὸ ἘΠποαΐίδῃ 511 Πρ γ5 
σδυγὶοα ἔαυῦπον τ ὉΠ ΠΟΙ͂Υ πλ1551165 τΠ8π ἴπ6 Ῥογβίδῃβ, 
ἔαγτι μοῦ ἄνθη ἴθδη πε Ῥουβίδη θοντθη. Τῆς Ρεοτ- 
βίδῃη ον ἃ1΄6 4808 ἰαῦρε, 8η σοηβοαυθηῦνγ {δε 
Οτεΐδηβ οουἹὰ τλᾶκα ροοῦ υβὲ οὗ 41] [Π6 αύτονϑ8 ὑπαὶ 
Ε]}1] 1ηἴο πεῖν πδηᾶβ ; ἴῃ ἔδοῦ, ἔθ ν ψεγα σοητϊηι4}}Υ 
αδβἰηρ [86 ΘΠΘΠΊΥ 5 ΔΓΓΟΥΒ5, ΜΙ ῬΓΔοῦ 566 ὉΠδιηβαὶνῈβ 
ἴῃ Ἰοηρ-τδηρα σοῦ ὈΥ 5μοοίίπρ ἔῃ δηχ ἰπῖο ὅΠ6 δἷν. 4 
Ιπ τῆς ν]ᾶροβ, ἔαυυ ποστηογο, ὑπαὶ Οτεοκβ ἐουπά 
σαῦ ἴῃ ἀρυπάδῃοε ᾿ δηα Ἰοδὰ ἔουγῦ ἔπε υὑ86 οἵ {πεὶγ 
5] ροῖ5. ΑΒ ἴογ ὑπαῖ ἀδγ᾽ 8 ἀοΐηρβ, ἤδη ἴΠ 6 ατεοκς 
σΔΙΏ6. ΡΟ 506 ν]]}ᾶρθ5 ΔΠ6α ργοσθςαεα ἴο ΘΠ ΟΔΙΏΡ, 

ὑμδῦ βοιηθ ἔασον οὐβογνδύϊοῃ οὗ ὑ86 βᾶπ)η6 βογῦ ἴῃ ὕΠ6 οΥἾ 18) 
ὑδχῦ (866 οΥύϊοαὶ ἠοΐθ) οὗ [8 ργοϑθηῦ ραββᾶρα βουνϑα ἴο ἰπίγο- 
ἄποθ ψνμαῦ Χϑπορίοη ΠΟΥ ΚῸ6Β οἢ ἴο 38. δουῦ {}16 Ῥαγβίϑη 
Ῥονβ8. [Τὺ 18. ἱπιρ!16 ἴῃ ““ ΘοῃΒοαπθη Υ ̓  (ὥστε) (πδὺ ὑδ6 
Οτούαη Ὀον5 6 Γ6 οὗ δρργοχιπχαύθὶ ν ὕΠ6 58ΠῚ6 51Ζ6 ἃΒ ὕΠο88 
οὗ ὕΠπ6 Ῥεουβίδῃβ. 

4 30 ὑπαῦ [86 ἀττονϑ δου] Ὀ6 δαβὶ]ν γϑοονθγεᾷ, 
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χόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες τῇ 
. 3 ’ Ἁ 3 9 “Ὁ φ 7 4 

ἀκροβολίσει" τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἵ 

Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο' ἦν γὰρ πολὺς σῖτος 
ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο δεὰ 

“Ὁ ᾽ ’ὔ [κά 3 τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολι- 
ζόμενος. 
“Ἔνθα δὲ οἱ “ἕλληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἐσό- 

μ ’ Ψ ΄ [ 
πλευρον ὅτι πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. 
ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἢν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ 

΄ Δ Ξε [οὶ 7 » ),. “ 9 πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγ- 
φ 

καζόντων ἢ γεφύρας, ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας 
καὶ πορεύεσθαι πονήρως, ἅμα μὲν πιεζομένους, 
ἅμα δὲ ταραττομένους, ὥστε δυσχρήστους εἶναι 
ἀτάκτους ὄντας" ὅταν δ᾽ αὖ διάσχῃ τὰ κέρατα, 
3 ’ ἊὉ Ἁ ᾽ 3 7 ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομένους καὶ 
κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀθυ- 
μεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. 

ι ἐ ’ δέ 7 ὃ ᾽ὔ Ὰ ΚΓ Ν 

καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ 
᾽ δις Ψ ’ , 

διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι 
πρῶτος" καὶ εὐεπίθετον ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολε- 
μίοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποί- 

’ 3 ε Ν ᾿, Ἁ Ἁ ησαν ἕξ λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς 
ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλ.- 
λους ἐνωμοτάρχους. οὗτοι δὲ πορευόμενοι, ὁπότε 
μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι, 

1 6. ΘΟΠΙΙΩΘΗΘΥΒ οὗ ΠἤοῖοΒ δηᾶ ὑνθηΐγ-ἥνθβ, οὐ οἵ ἢ] 
δῃα το ἐς ὸ ΟΠ δΗ1Θ8. 

3 ἼΠ6 ξουγηδίϊοη 18 ἃ μου] ον βαῦᾶτθ. ΧϑπΟΡἤΟΙ Τ68}8 ὈΥῪ 
“Ίη,8᾽ (κέρατα, ὨΘΥΘ δῃα δΔΌΟΥΘ) {ῃ6 γἱχῃὺ δηά Ἰοξῦ δηᾶβ οὗ 
086 ἀϊνβίοηῃ ΗΟ ἔογπηθᾶ ὑΠ6 ἔγοηῦ οὗ ὕὉ86 βαιᾶγθ, δηὰ ὃν 

“ΦῸ 
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[Πς6 Ἀαγρατίδηβ νι Πάτον,, πανίηρ Πδα ὑπὸ ννογϑὶ οὗ ἰἰ 
ἴῃ {116 βΚιττηϑίησ. ὉὍΠα ἕο] ον ἀαΥ {Π6 Οτγθοὶκβ 
τοτηδὶ ποα αὐυἱεῦ δηα οοΟἸ]εοῖθα βαρρ]165, ἔον ἔποτα ννᾶβ 
δὴ Δρυπάδησα οὗ σογῃ ἴῃ ἐπα ν]]ᾶροβ. Οπἡ ὑπὸ ἀδν 
ὉΠευθα που ὑπαῪ σοπεϊπιυδα {Ππεὶν τηϑυο ἢ πγουρἢ [Πα 
ὈΪαΐη, δῃὰ Τιββαρηθτηθθ ἤὰπρ Προ {πεῖν τεᾶῦ δηά 
Καρῦ ὕρ {ΠῸ 5Κἰγυ βίην. 

ΤΠαπ ἢ ψὰ5 ὑπαὶ 6 ΟὙὐεακβ ἔουπα οὐαὐἱ ὑπαὺ ἃ 
Βαυδγα 8. ἃ ΡΟΟΥ ξουτιδί οι ΒΘ α Δἢ ΘΠΘΙΥ 8 [Ό]]ον - 
ἴηρσ. ον ἴ ἴΠε νἱπρϑ ἀγὰν τορεῖμον, οἰ. Ὀδσδιι86 
ἃ τοδὰ 15 υὑπυδυα! Υ ΠΑΥΤΟΥ ΟΥ̓ ΡΘΕ οδιι56 ΠΟΙ 818 ΟΥ̓ 8 
Οεαρα τάκ ἰδ ΠΕΟΘρβαΥ, ἰὉ 15 ἱπονῖα}}]6 [ἢδὲ [ἢ ς 
ΒοΡ]Ἶδε5 δῃουϊὰ θὲ βαυδεζεά οι οὗ ]ΐπα δηα βἤου]Ἱα 
το ἢ 0} ΟΠ ουΪν, ἱπαϑαιαο ἢ 88 Πα τὰ ογοναςα 
τορεοῖμεν δηα δὰ ΠΠκοννβα ἴῃ οοηξιβίοι ; [Π6 γϑϑα]ῦ 15 
{πδῖ, Ὀεΐης ἴῃ αἰβογάθγ, ὑπο ἂύὰ οὗ 1016 βεννίος. 
ΕἸΣ Ποττηοσο, θη ἰῆε νίηρβ ἀγὰνν ἀρᾶῦὺ ἀρδῖὶῃ, 
ὑποθε ψῆο ψόῦε ἰαΐοὶν βαυθοζεαά ουϊΐ ἃγα ἱπανὶ αν 
βοαιϊετεα, [Π6 ϑὅρᾶος ὑεΐνψειηη π6θ ψίηρβ ἰ5 Ἰεδ 
ἀποσσυρίεά, δηᾶ {πὸ γε π αῇδοῖθα ατὰ οι οὗὨ βρίγῖ5 
θη 8Π ΘΠΘΙΩΥ ἰδ οἷοβα Ὀδῃϊπα ἴπθη. Αρϑΐῃ, ἃ5 
οὔϊεῃ 45 {ἢ διτωῦ ᾿ιδὰ ἴο ρ858 ον δῖ ἃ Ὀγ]άρ6 ΟΥ̓́ΤΔΪΚ 6 
ΔΏΥ͂ ΟΥΠΘΙ ΟΥΟβϑίηρ, ΘΥΕΙῪ τϑη ΨΟΙ]α ΠυγΥΥ, ἴῃ 86 
ἀεβίσε ἴο "»ὲ ἴδε ἤγβδτ ὁμδ δοῖοβϑ, δῃᾷ ἰῃμδὲ σανεὲ {πε 
ΘΠΟΙΩΥ͂ ἃ ἤηε οἴδηοςα ἴο τηΔ|κῈ 8η διίίδοκ, ῃεδη [8 ε 
δεπογα]β οᾶτηθα ἴο γ68}1Ζ6 ἔπαθε αἰ ου] 65, ὑπὸ 
ἔουτηβα 5ἱὶχ Ἵομπῃραπίθβ οὗ ἃ πυπαγοα τδη Θ8ο ἢ δηά 
Ρυϊ 8 οἀρίαϊπ αὖ ἴπΠ6 Πεδᾶ οὗ βοῇ δοιήρδην, δα αίηρ 
4130 ρ]αΐοοῃ πα βαιδα οοιημηδηάειβ.  ΤΏΘη ἴῃ οᾶ56 
16 νψίηρθ ἀταν ἰορεῖπενῦ οα μα τρδγοῖ,32 ἴῃ δε 

“ Ηδη 8" (πλευραί) ὕΠ6 ἀϊν᾽Βίοηϑ ΜΘ ἢ ον πιθα 6 8468 οἵ 
86 βᾳῦδγθ. ΑΡΡρδυθηΌΪΥ ὕΓΘ6 οὗ ὑἢ)6 Βρϑοΐδὶ δου ρδῃΐθβ ὑγϑῦθ 
βίαθοποα δὲ μα τηϊᾶαϊθ οἵ ὑπ ἔγοηῦ βἰάθ οὗ ὑῃ6 βαιδγο 
(ω». 8 43 Ὀδῖον) διὰ (ῃ8 οὔμσ ὕζγθ ἴῃ ὕμθ οογγθβροπαϊηρ 
Ῥοβιυϊοη δὖῦ {Π6 ΓΘΔΥ. 
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ἝΨ . ΟΣ Ἂ » , π 1 δὲ ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι, τότε ῖ δὲ παρῆγον 
ἔξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ 
πλευραὶ τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλα- 

’ 

σαν, εἰ μὲν στενότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λό- 
χους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ 
πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας: ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων 
4 Ν ᾽ὔ 3 δὲ ΝΝ ὃ ’ Ν δέ εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι 

7 ΓΝ ’ὔ σι 3 ’ 3 3 3 διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν 
“Ὁ ’ ς ’ ,) ὃ ’ ἐ Ν “ δέ τῷ μέρει οἱ λόχοι 5 διέβαινον: καὶ εἴ που δέοι τι 

τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ 
τρόπῳ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας. 

ε ’ Ν Ν ᾽ὔ . ΧΑ 4 ᾽ 
Ηνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασί- 

λειόν τι καὶ περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ 
ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν 
γιγνομένην, οἱ καθῆκον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἦσαν 

“ 4 Ἁ αἱ κῶμαι.8 καὶ εἶδον μὲν τοὺς λόφους ἄσμενοι οἱ 
Ελληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων ὄντων ἱππέων" 

3 Ἁ ἃ 3 “. ἤ 3 ᾽ 3935.ϑ Ν ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ. 
τὸν πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον, ὡς ἐπὶ τὸν 
ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπυγίγνονται οἱ βάρ- 

Ἁ 3 Ν ΔΛ ς-ε “ 3 Ν Ἁ βαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλ- 

1 τότε ὕῃ8 ᾿ΠΙΘΓΙΟΥ ΜΝ, Μαγ.: τοὺς ὑμ6 Ὀούζοῦ ΜΝ. 
(ἀθπ., γδαϊηρ τοὺς, ἰμβουὺβ οἱ μὲν Ὀδίογθ ὕστεροι, [ο] ον ὶην 
Μδηροϊβαονῖ. Αἴδον ὕστεροι ἴῃς ΜΗ5Μδ. ἢανθ οἱ λοχαγοί, νν ἱοἢ 
Μαγ. δηᾶ ϑπι. Ὀγδοϊζθῦ. 

3 οἱ λόχοι ἄδπηι., ἰο]]ονίηρ Μα]οίζοπδον : οἱ λοχαγοὶ ΜΒ3. 
8 ἧσαν αἱ κῶμαι (τοτη., ξο] ον ἱπρ ΒοθθηΚ] : ἦν ἣ κώμη ΜΆ. 

1 ΤῊ βαιιδα, οὐ αὐδιυῦθυ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂, οομϑίϑυϊηρ οἵ 95 γηβθὴ 
(1.6. 394 - ὕ6 Ἰοδαθ.), ὩΟΥΤΏΔΙ]Υ πιϑγορθα ἴἤγθθ δογϑαβῦ, ἑν 6. 
νγΊ}} ἃ ἱροῦ οὗ ὕῃγβα δηᾶ ἃ ἄθρίῃ οὗ οἱρῃῦυῃ. ΤῈ6 σοσρϑην 
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σοΟΙΡΔηΪ65 νγΟῦ]α αἀὐῸΡ ῥ8οῖὶζ, 80 88 ποῖ ἴο ἱπίθγξεγε 
νὴ της ψίηρβ, δηα ἴον [Π6 τας θαίηρ νου] τηονα 
δ᾽οὴρ ὈεὨἰπα ἴἢς νὶηρβ; ἃπᾶὰ ἤδη {ῃ6 ἤδηκκ8 οὗ ἴῃς 
βαῦδγα ἄταν ἀρατὺ ἀραῖπ, 6 Ὺ νοῦ ]α 4]] ὼρ {π6 5ρᾶεβ 
μεῦνθϑθη ἴπ6 νίηρθ, ὈΥ σοι ρδη 68 ἴῃ οᾶ56 [15 βρδος 
νγ85 γδίθου ΠΑΥΤΟΥ, ὈΥ Ρ]ἴοοιβ 'π οᾶ86 ἐδ νγὰβ ὈΣΓΟΔήου, 
οΥ, 1 τὖ γγᾶθ νΕΥῪ Ὀτοδά, ὈγῪ 5αᾳυ8α8 "---ἴῃε ἰάδα θεΐηρ, 
ἴο ἢανα πε σὰρ ἤ]]εα ὑρ ἰπ δὴν Ἔνοηῖ. Αμραίΐῃ, 1 
[Π6 ΔΙΊΩΥ ἢδα ἴο Τη8κ6 8016 ΟΥΟΒΒΙ ΠΡ ΟΥ ἴο ρᾶ55 ΟΥ̓ΘΥ 
ἃ Ὀγϊάρσε, [ματα νγᾶ8 Π0 σοηηυδβίοῃ, θυῦ δᾶ ἢ ΘΟΙΏΡΔΗΥ 
ΟΥΟΒΒ6 6 ΟΥ̓ΟΙ ἴῃ ἰΐ5 [ΤΠ ; δα ἴἢ Δὴγ 6 ]ρ νᾶ5 πεεᾶϑβα 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ρματὺ οὗ [Π6 διτηυ, {πεβ6 ἴγόορβ ψου]ᾶ τα 
πεῖ νὰν ἴο ἴδε βροῖ. [πῃ ἐπὶ5 βίο 6 Οτεεκε 
Ργοςδααθα ἔουγν 5ἴδρ68. 

Ια [πε οσουγβα οὗ {π6 ΗΠ]} βἴαρε {Π|6Ὺ οδιρῃὺ εἰραὶ 
οὗ ἃ ραϊδοε οὗ βοιηξ βογΐ, ν τ τηδὴν ν]]ᾶρθβ τουπηᾶ 
αρθουΐ 1, ἀπα ἴμεν οὐρβευνεα πδῦ ὑῃς τοδὰ ἴο {18 
ΡΙαςε ρᾶββεα ονϑὺ πὶρῇ ἢ1}18, ψν ]ο ἢ σἰγεϊο θα ἀονη 
ἔγοσω πε τηουπίδίη αἴ ψ ῃοβα ἔοοϊ {πε ν]]αρὲβ ἡνογα 
δἰτυααῖοα. Απα {π6 Οτεαῖκβ ψεῦῈ ΨΜ6]}] ρ] αβθά᾽ ἴο 566 
16 1115, 85 νγὰβ πδῖαγαὶ σοπϑί ἀθυίηρ ὑπᾶὺ {Π|6 Ἐπειηγ᾿ 5 
ἴογοθ ννᾶβ σαν] :2 δ η, Πποννανου, ἴπ ὑπαὶ} τηδΓΟΪ 
ουΐ οἵ {πὸ ρ]αίπ ὑμεν Πιδὰ τηουηϊεα ἴο {πε ἴορ οὗὨ {πε 
ἢγοῦ Ὠ1], ἀηπαὰ σοῦ ἀθϑοθηαϊηρ ἰδ, 80 85 ἴο ἀβοαπᾶ {ῃς 
ποχὺ, δὖ {Π|5 τλοπχθηὗῦ ἴΠ 6 ὈΔΥθΑ Δ 5 σᾶ α ὈΡΟῚ ΓΘ. 
δα ἄονῃ ἔγομι ἴἢ6 Π1ΠῖτοΡ ἀἰδομαγρεα {Π|6ὶὉ τη 5511}65 

τηϊσῦ Ὀ6 ἴογπηθᾶ ἴῃ δ Οπ6 οὗ ὕγθθ ψγ8ύ8 : (α) οὔδ βαυδά 
ἔγοηῦ δπα ἴοιιν ἄβθβθρ, (δ) ὕνγο βαιι8α8 ἔγοπῦ δηα ὕννο ἄβθρ, ΟΥ̓ 
(6) ἔουτ βαυδάβ ἔγοῃῦ δηα οπθ ἄθθορ. ΤΊ σοηρϑηῖθβ τδηροα 
Δ] 546. ομ6 δῃούῦμοιν ἴῃ Τογηιδύϊοῃ (α) σου] ἐπ πάνθ ἃ 
ἔγοηῦ οὗ γα βαιιδ8 Οὗ ἷπθ πηθῃ, 1 ξογπηδύϊοῃ (Ὁ) ἃ ἔγοῃηῦ οἵ 
οἰ ὔθθῃ πιθη, δα ἴῃ ζογιηδίϊοη (6) ἃ ἔγοηῦ οὗ (ἰγῦν -Βὶχ πιθῃ. 
10 ἴΒ ὕμ68βθ ὕῃγαθ αἰ βροϑβιθ!]οηβ οὗ ὕπ6 ὕμγθθ ϑρθοΐδὶ δοτῃηρϑῃΐθα 
δῦ ὍὉ56 ἴτοηῦ οὗ ὕὉΠ86 βϑαῖιαγα ψῃϊο ΧΘΠΟΡΏΟΠ ὕδγιηβ, ΓΟΒρΡΘο- 
ὑἰνϑῖν, ““ΌΥ ὀομρδηΐθ5,᾽" “ΌΥ Ρ]ϑύοοῃβ,᾽ δηᾶ “" ὉῪ βα δα8.᾽ 

2. ὙΥΒΙΟἢ 15 πηοϑῦ οἴἴεβοῦϊνα ἰῃ ἃ ἰθνϑὶ οουηῦγνυ. ὲ 
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λον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων, κεεὶ 
Ἁ 5 ἢ Ἁ 3 ᾽ὔ Ν ς ’ 

πολλοὺς ἐτίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν Ἐδλλ»γ)- 

νων γυμνήτων καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν 
ὅπλων. ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν 
Μ 4 3 ΙΝ Μ ς ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδο- 

- ’ 

νῆται καὶ οἱ τοξόται. ἐπεὶ δὲ πιεζόμενοι οὗ 
“Ἕλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ 
Ψ 3 “ἃ ς ΄“ ΨΜ εξ Ἁ [ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοε 

Ἁ 9 ᾽ έ Ἁ . ’ 3 ’ Ν ταχὺ ἀπεπήδων. πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς 
.»ν ’ , Μ Ἁ 9. " ΄- τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ 

Ν “ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ 
τρίτον γηλόφου ἔδοξεν αὐτὸῖς μὴ κινεῖν τοὺς 
στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ 

Ν 

πλαισίονυ ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. 
“ ’ ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολε- 

’ φι 

μίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς κατα- 
’ βαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμ- 

φοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. οὕτω τὸ 
Ἁ “» ς “ ᾿ ς Ν 3 »Ἅ ἴζῷ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν ἐν τῇ ὁδῷ 

Ἁ Ἁ ’ ε , λῚ ΝΟ Μ 3 κατὰ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαρι- 
ὄντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας" καὶ ἰατροὺς κατ- 

4 Φ 
έστησαν ὀκτώ" πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. 

᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρω- 
’ φ ὶ “ 2 ὃ ὰ 4 

μένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτηδεία πολλᾶ εἰἴχον, 
» 

ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας 

1 ΠΤ Κ6 ΧΟΡΧϑβ᾽ ὕσοορβ δῦ ΤὨΘυΟΡΥΪδα (Η γοά. νἱϊ. 223). 
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Δα 5]1πρ-5ἴομε ἅμα γον, ἢρῃιηρ ὑπάδΡ {Π6 
5.1 ὙΠΟΥ ποῦ ΟἾΪΥ ἱπῆϊοϊθα δὴν ψουμπάβ, θυΐ 
ΠῸΥ ροῦ ἴῃς μεΐδεν οὗ ἔπῈ Οτεεκ ΠΙρηῦ ἴγοορβ δπὰ 
βῃυϊ {Πδ ἃρ ψἱ πη πε πο οὔ {πΠ6 Βορ] 658, 50 
ὑπαὶ ἴΠδ56 ἴγοορβ, θεΐηρ πη ρ]εα νὴ ἢ ἴΠ6 ΠοΠ-Οομ- 
μαϊαπῖβ, ψ ῦα Θη ΓΟ] Υ 561655 ὑπγουρμουΐ [Πὰὺ ἀδγ, 
5Π1 ΡῈ Υ5 δηα θονιθη ἅΠΚὸ. Απαὰ ψ θη ἴῃ6 ὔτεοῖκβ, 
Παγα- ΡΥ ββθα 85 ὕδδυ ψνεῦθ, υπάδυΐοοκ ἴο ραΐβιια {πε 
αἰϊλοκίηρ ἔογοθ, ἔμδῪ τεδοῃθα {Π6 ὨΠΠξορ θυϊ 5] ον, 
Ρεΐῃρ ἤδᾶνυ ὕζόοορβ, ΨὨ1]6 ἴΠ 6 ΘπθΥ βργδηὴρ αὐ] οΚ)γ 
ουῖ οὗ γδϑοἢ ; ἃπα δνεΥῪ ἰἰπια Π6Υ τοϊυγηθα ἔγοῖ ἃ 
Ρυγδιὶ ἴο Ἰοἷη ὑπ πηᾶΐη ΔΙΊΩΥ, ὑΠΕ6Ὺ βυεγεα ἀραΐῃ ἴῃ 
[Π6 9δῖὴθ νγ.3 Οἱ ἴδε βεοοιὰ Ἀ1}} ἴῃθῈ ϑβϑδτηε 
δχρουίθηοαθ Ψο 6 γερεδαῖεα, δπα ἤδησθ. δου δϑοθηα- 
ἱῃσ ἴῃς πϊγὰ ἈΠ] ἔπεγ ἀεξοϊα δα ποῖ ἴο 5ἰγ {Π6 ἵγοορβ 
ἔγοσγη ἰΐβ ογεϑδῦ ἃ}}}}} {ΠῈῪ δα Ἰεα ὑρ ἃ ἔοτοε οὗ ρε]- 
ἰαϑὺβ ἔγουῃ ὑπῸ τίρῃῦ ἤδηκ οὗ {ΠῸ βαυαγα ἴο ἃ ροϑβίζίοῃ 
οα ἴα πηοιιηϊδίη.5 ΑΘ. 800 ἃ5 [ῃὶβ ἔοτεε δὰ σοῦ 
ῦονα {ὑπ Ποβθ]6 ὑγοορβ ὑπᾶῦὺ ψεῦα ἢδηρσίηρ ρου {Πα 
αταεκ γχεαγ, ἴπε Ἰαϊζεν ἀεδδίβεα ἔχοι αἰϊδοκίηρ [ἢ ς 
Οταεκ ἅγτὰΥ ἴῃ 118 ἀδβοθηῖ, ἴῸγ ἴδαν ὑπμαῖ πον ταϊρῃΐ 
με ςοιΐ οἵ᾽᾽ δῃὰ ἤπαά {Πϑηλβοῖνεβ δ πο]οβεα οἡ οὶ 5[4165 
Ὀγ {πεὶν ἴοεβ. ἴῃ {Π|5 ψὰὺ {πῸ Οτδεῖκβ οοπίϊηπεα 
{ΠΕ ὶν τηᾶγοἢ ἔογ ἴΠ6 γϑιδίημα ον οὗ [6 ἄδγν, ὑπ 6 ομς 
αἰνβίοα ὈΥ {Π6 τοδα Ἰεδαΐϊῃρ ονεὺῦ ὑπ6 }1}}5. ν Ὠ1]6 
τὴς οὐμοῦ [Ο]]οννεαὰ ἃ μάᾶγ8}16] οουγβα δἱοὴρ {πὲ 
Ἰηουμῃΐδϊη 51|0ρ6, ΔΠ4 80 δγγίνεα δἱ"“[ἢς ν]]ᾶρ 68. 
Τῆογα ἴμεν δρροϊηϊεα εἰριῦ δβυγρεοηβ, [ἴῸΓ {Π6 
νου παθ6α γγ ΓῈ ΤΏΔΩΥ. 

ἴῃ ὑπδθ6 νυ] ]ᾶραθ {ΠῸΥ Ταπηδίποα ἴῸγ ἴπτεα ἄδγυ5, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴον ἴΠ6 564Κε οὗ πε ψουπάδά, Ραΐ Κονν 86 
Ὀεσδυθα ὑπο δα ρῥγον βίοῃβ ἰῃ δρυπάδηοςο--- ΠΟ ΌΓ, 
ΨῚη6, 8Π6 ρσγεδὺ βἴογεβ οὗ Ῥδυ]εν ἱὑπᾶῦ δὰ Ὀεθῃ 

5. 2,6. ἃ5 ἀ6βοῦι 66 ἴῃ 88 25δ--290. 8. ρρ. 8.24, 
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πολλάς. ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἦν τῷ σατρα- 
ΝΥ ’ πεύοντι τῆς χώρας. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ καταβαΐί- 

3 ᾿ ’ 3 Ἁ ᾽ 3 λ. 

νουσιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς 

Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ 
ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμην 
καὶ μὴ πορεύεσθαι ἔτι μαχομένους" πολλοὶ γὰρ. 
4 ς 3 ἤ “ 4 Ν "4 ’ὔ 

σαν οἱ απομᾶχοι, οὐ τὲ τετρωώμενοῖ Καὶ οἱ εκεί- 

νους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξά- 
μενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν. 
αὐτοῖς ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν 

κώμην προσιόντες, πολὺ περιῆσαν οἱ “Ελληνες" 
ν Δοκ , 3 “ ᾿ς κ᾿ 2. 7 πολὺ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασθαι 

ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 
ς ’ἤ 323ϑ»Λ΄)΄ᾷῳ ΕΥΣ 7ὔ . Φ 3 ’ ἴω. 

Ηνίκα δ᾽ ἣν ἤδη δείλη, ὥρα ἣν ἀπιέναι τοῖς 
πολεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο 
οἱ βάρβαροι τοῦ “Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, 

᾽ὔ ΝΥ “ ν εὦῷ ς 4 ἴον 

φοβούμενοι μὴ τῆς νυκτὸς οἱ “Ελληνες ἐπιθῶνται 
αὐτοῖς. πονηρὸν γὰρ νυκτός ἐστί στράτευμα 
Περσικόν. οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ 
ς 3 Ἁ ͵ 3.ϑᾳ, [οὶ Ν 4 ὡς ἐπὶ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν 

ἕνεκα εἰ λυθείησαν, ἐ ἐάν τέ τις θόρυβος γίγνηται, 

δεῖ ἐπισάξασ' τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλι- 
νῶσαι, δεῖ καὶ θωρακισθέντα ἀνα βῆναι ἐπὶ τὸν 
ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα χαλεπὰ νύκτωρ καὶ 
θορύβον ὄντος. τούτου ἕνεκα πόρρω ἀπεσκή- 

“ ε ’ - 
νουν τῶν Ελλήνων. 

᾿Επεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ “Ελληνες βουλο- 
μένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, {Π1{0|ιν. 231-36. 

ἙοοἸ]εοϊεα ἴον ἤούβεβ, 811 {π686 5ῈΡΡ0]}165. Πανίηρ θθδὴ 
βαϊῃογεα ἰορεῖπον Ὀγ ἴΠς δοϊϊηρ' βαΐγαρ οἵ {πε αἰδβυγιςοῦ. 
Ομ {πὰ ἔουγῦ ἀδὺ ὑπθν ῥγοςθεαάβα ἴο ἀδβεεηά ᾿πἴο 
[Πε6 ρ]αίη. Βιυῖῦ ἤδη ΤΙββαρ θη εβ δηα [γ15 οοτημηδηα 
ονδγῖοοκ ὑππαπὶ, μθοθβϑιῦν ἴδῃς ὑπ 6η} ἴο Ἐμοϑιὴρ ἰπ 
1ῃ6 ἤγϑὺ ν]ᾶρα ΠΥ οδυρῇῦ κἰσῃῦ οὗ, ἀπα ποῦ ἴο σοη- 
ὕϊπας {Π6 Ρ]δη οὗ τρδγοῃίηρ δηᾶ βρ τηρ δὖ ὑπ 6 βᾶηα 
ἔἶτη6 ; ἴῸΓ ἃ ἰαῦρα ἡσθροῦ οὗ ὑμῈ ασεεῖκβ νεγα ἦογα (δ 
οογιαί, ποῦ οὨΪγ ὕπΠ6 ψουμπάεδα, Ὀὰϊ αβοὸ {Πο86 ψ ῃῸ 
Ὑν ΓΕ σδυγγίηρ {δηλ ἀηα ὑπ 6 τθη ΨηΟ ἰοοὶς ἰῃ σΠδΓρὲ 
1ῃ6 δἴτὴβ8 οἵ {πεβϑε οδυγῖεῖθ. θη ὑπαῪ δα εἰ- 
σΔΙΩΡΘΩ,, δηα {πὲ αυρατίδηβ, Δρρτγοδοείηρ ἰονναγα {16 
ν Πᾶσα, εβϑαγεα ἴο αἰΐδοῖκ ἔπει δὖ Ἰἰοῃρ γδῆρσα, {Π16 
ατεεκβ Πδα τοῦ ἴΠ6 ὑεῖξεν οὗ Ὁ; ἴῸΓ ἴο ΟΘΟΙΡΥ ἃ 
Ροβὶζοη δηα ὑἐπογεΐγομπι νναγα οἵ 3ῃ αἰΐδοῖκ ννὰϑβ ἃ νϑὺν 
αἰβεγεπὶ πίη ΠῸΠπ Ραΐηρ οὐ {Π6 τρᾶγοῖ δηα ἤρ)- 

. ἰηρ ψ 1] {Π6 ΘΠΘΙΩΥ 85 ὉΠ6Ὺ [Ὁ] ον εα ἴον. 
ΑΒ 800 88 ὃ σϑηλα ἴο 6 ἰαῖο ἰῃ {πῸ δήδογποοῃ, εὖ 

ννὰβ ἰΐμηθ [Ὁ ἰῃδ δηθὴν ἴο ψὶ Πάντα. ΕῸΣ ἰῇ ΠΟ 
.Ἰηϑΐδηοα αἸα ὑπ ὑᾶυθαγδη5 ΘΟ} δ΄ ἃ αἰβίδηος οὗ 
1658 ἴδῃ βἰχῖυ βἰδαάϊα ἔγοτη ὑῃ6 ταὶς οατρ, ουὐ οὗ 
ἴεδν ὑπαὶ [6 Οτεοῖκθ χαῖρ! ῦ δἴύδοις ἔπ θῖὰ ἀπγίηρ {}}6 
ηἰρσρηῃῦ. Εον ἃ Ρδιβίδῃ δύτὴν δὖ πίρἢῦ 15 ἃ ΒΟΥΥῪ ὑίηρ, 
ΤΟΙ Ποῦύβε8 ἀγὰ τε γεα, πα τβι8}}}0 ΟΡ] α 4]50 

. ἴο ργανθηΐ {Π6Ὶ} τὰ πηΐηρ ἄννᾶγ 1 ὑπ Ὺ σεῦ Ἰοοβ6 ἴτῸΠῚ 
[Π6 τεῦ ον, δηα ἤδποα ἴῃ οᾶ86 οὗ δὴν ἀἰδύτη ἃ Ῥεδύβίδῃ 
65 ἴο ρΡυϊ 546 4]6-ο]οῦ ἢ} δὰ Ὀγ]4]6 οὴ 5 Ποῖβα, πὰ 
[θη [85 4150 ἴο ριιῦ οὴ 15 ον ὑγεαϑύρ]αῖς δηὰ τηοιΐ 
ἢ5. ἢογβ6---ὲὴα 4}1 {Π|86 {Ππ|ὴρ8 τὰ αἰ οὐ] δὖ ηἱρ 
δΔηα ἰη ἴμα τηϊάϑς οὗ οσοπίμπβίοη. [Ὁ ννᾶβ ἴον {1118 γβάβοῃ 
{μᾶὺ ἴη6 Ῥοιβίδη8 δποδιηρεα δ ἃ σοῃβϑί θυ ας α15- 
ἴδηοα ἔγουῃ πε στεοκβ. 
θη ὑπὸ Οὐεοῖκβ θεδοδῖηθ ἀνάστα ὑπᾶῦ ὉΠΟῪ ΘΓ 

᾿ἀεβίγτουβ οὗ νὴ βαγανίηρ ἃπα ἡνοῦε ραβϑίηρ ὑΠ6 νοτγὰ 
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“Ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκουόντων τῶν πολε- 
μίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας᾽ 
οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῇσαν" οὐ 
γὰρ ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι. καὶ 
κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ 
σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ “Ελληνες, ἐπορεύ- 
οντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον ὅσον 
ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον με- 
ταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ 
ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρ- 
τῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον 
ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ἡ ἔμελλον οἱ “Ελληνες 
παριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις 
ἦν εἰς τὸ πεδίον. 

᾿Επειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην 
τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ἐξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς 
καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παρα- 
γενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν' ὁ δὲ Ἐενοφῶν ποὺς μὲν 
πελταστὰς οὐκ ἦγεν' ἐπιφαινόμένον γὰρ ἑώρα Τισ- 
σαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ προσε- 
λάσας ἠρώτα Τί καλεῖς; ὁ δὲ λέγει αὐτῷ" "Εξεστιν 
ὁρᾶν: κατείληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς καταβά- 
σεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ τούτους 

ἀποκόψομεν. ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς πελταστάς; 
ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν 
τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. ᾿Αλλὰ μὴν 
ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας 
ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφον. ἐνταῦθα Ἐξενοφῶν ὁρᾷ 
48ο 



ΑΝΑΒΑΘΙΘ, 111. ν. ς26-4: 

δἱοηρ, πε οΥ̓ΘΥ ἴο ῥδοκ ᾧρ ἰπρρᾶρα ννὰ5 ργοο] αἰ πηθα 
ἴο [6 Οτεεκ ἴγοορβ νι η Ποαγίηρ οὗ ὑΠ6 δθθιωυ. 
Ἐογν ἃ ὕως 8 6 θάγραγίδη5 ἀο]αγεά ὑποὶν βοιϊυηρ ουἷ, 
υΐ ψ δ Ὁ αρδη ἴο σον ἰαῖθ, ἔμεν ψεὩΐ οὔτ; [ὉΓ 
ὕπεν Τπουρὰΐ 1ὑ ἀἰά ποῖ ΡΥ ἴο )6 οι ὑῃμ8 τηϑγο]} ἃπα 
ΑΥΥΪνίησ αὖ ὉΠΕΙ͂Γ στρ ἴῃ δε ηἰσῃ. Ώδη πε ατεεκβ 
58} δὺ Ἰεηρὶῃ ὑπαᾶῦ ΠῈΥ ΜΕ 6 τηδη θυ ἀεραγιίηρ, 
ΠΕΥ ὈγΌΚα σὴ 8πα ἴοοῖϊς {Π6 γοδά {δι βεῖνεβ, δπὰ 
ΔΟΟΘΟΙΏΡ 5Π66 ἃ πη γοἢ οὗ ΠΟ 1685 {88} 5᾽ χὶγ βίδα δ. ΤΊν8 
π6 ὕννο ἀγιγεβ σοῦ 50 ἔδυ ἀρᾶγῦ ὑπαῦ οὐ ὑϊπε παχὺ ἀδῪ 
{Π6 ΘπΘῺΥ αΤἃ ποῦ Δρρθᾶγ, ποὺ γεῖ οὐ ἴδε {γα ; οῃ 
[6 ἔουγίἢ ἀἀν, πόννανοσ, δου ριβιϊηρσ ἐογυναγαὰ Ὀγ 
πἰσῆῦ {πὸ ΑΓ αγδη5 οοσιρίεα ἃ Πὶρἢ ροϑβιτοη οἡ {6 
τίσι οὗ {πὸ γτοδα γ ψῇῃῖςῖ ἐπ ὐεεῖκβ ψογα ἴο ρΡ858, 
ἃ ΒΡῸΓ οὗ {πὲ τηοιυηΐδίη, ὨΔΙΠΊΘΙΥ, δ᾽οηρ ἴΠ6 θάᾶβθε οὗ 
γν ΠΙ ἢ σἂ 6 τουΐε Ἰοδάϊηρ ἄονη ἰπῖο {με μ]δίη. 

ἊᾺἋΒ 8οο0ῃ 858 (οὶ Ἰβορ]ὰβ ορβογνεα ἐπΠαῦ {Π}6 ΒΡῸΓ νγὰϑ 
ΑἸτγεδαν οσουρίεα, 6 βυμημηοηδα Χεπορίοπ ἔγογα ἴπε ἡ 
ΓΘΆΓ, αἰγδοϊζίηρ ἢἷπὶ ἴο σοπλα ἴο ὑπ6 ἔγοηΐ δῃᾶ την 
[Π6 ρε] αδῖβ ψ ἢ ἢ. Χαηοόρδἤοη, μονανοῦ, ψνου]Ἱᾶ 
ποῦ ὑγΐίηρ με ρε]ταρῖβ, ἔονῦ ἢ6 σου]α 566 ΤΊβθαρῃεγη 5 
Δ Πα 5. ννῇο]α δύΊΩΥ οοχαΐηρ ἰηΐο νίαν :1 υῦ ΒΕ τοάςε 
ἔογνναγαὰ [1 π}56] ἀπαὰ δβκεα, “ὙΥῊΥ ἂγὰὲ γοῦ βυχηηοη- 
ἱπσ τὴ ἢ ΟΠ ΕΙΠβορηυβ τορ] δα, “10 15 ρεγίθουΥ 
ενϊἀεπῦ; ὑπ ἢ} ονευμῃδηρίηρ οὐγ ἀοννηννατα τοδα 
μιὰ5 ὕδεη οοουρίοά, ἀπά ὑῃεγα ἰ5 πὸ σεὐτπηρ ὈΥ ὑ}685 
να αἰδβοαάρε ἴπε86 ρεορὶ8ὲ. ΜΏΥ ἀϊά γοὰ ποῖ ὑνγἱηρ 
16 ρεϊνασβ δ᾿ Χαοπορἤου ἀηδνογεα ὑπαῦ ἢς Πιδα 
ποῦ ἐμοιρηῦ Ὁ θεβὶ ἴο εάν ὑδε σϑὰγ ὑμπρτοϊεοϊοα 
γν ἤθη ΠοβΟ116 ὕτοορ5 ννεγα σοχηΐηρ' ἰηἴο 5ρῖ. “Με! ], 
αὖ ΔῺΥ ταῦθ, 5 ΟΠ Ἰβορῆυβ, “1 ἰ5. Ὠἰρὴ {πια ἴο 
με ὑπίηκίηρ ἴον γγὰ ἅτε ἴο ατγίνα {Π656 ἔθ] ]ονν5 ἔγΌσΩ 
ὑπ6 Βείριιν. ΤὨεὴ Χαποόρμοπ οὐϑδεῦνεα ἰπαῦ {με 

1,6, ἴτγομῃ ὑδ ΓΘΆΓ. 
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τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν 
στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ 
τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, καὶ “λέγει: 
Κράτιστον, ὧ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα 
ἐπὶ τὸ ἄκρον' ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνή- 
σονται μένειν οἱ' ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλα, εἰ βούλει, 
μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ ̓ δ᾽ ἐθέχω πορεύ- 
εσθαι" εἰ δὲ χρήξζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ 
δὲ μενῶ. αὐτοῦ; “Ἀλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρί- 
σοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. εἰπὼν ὁ Ἐενο- 
φῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, 
κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος 
ἄνδρας" μακρὸν γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. 
καὶ ὁ Χειρίσοφος συμπέμτπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στό- 
ματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον 
πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ" καὶ 
τοὺς τριακοσίους οὺὃς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων 
ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαισίου. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. 
οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν 
τὴν πορείὰν ἐπὶ τὸ ἄκρον, ε εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρ- 
μησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. καὶ ἐνταῦθα 
πολλὴ μὲν κραυγὴ ἦν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατεύ- 
ματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ 
κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν δια- 
κελευομένων. Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ 
ἵππου παρεκελεύετο" ΓΑνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ἔλ- 
λάδα νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας 
καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ 

1 αὐτῷ {π6 Ἰηΐοῦιοῦ Μ5Ν., Μϑγ.: αὐτοὺς ὑπ6 Ὀοϊΐον ΜΆΝ. 
ἄδη. Ὀγδοίκοῖβ αὐτοὺς, 0] ον; Βομἀδηῦζ. 
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ἈΝΆΒΑΒΙΒ, 11]. ἵν. 41-ώ 

Θατηταἱῦ ὁ ἼΠ6 Ἱπουηϊαΐη νν88 οἷοβε ἀρονα Ἐμεὶῦ Ὅν 
ΔΙΙΩΥ͂ δηα ὑπαὶ ἔγοπι ὑἢ18 βυμπηγαϊῦ ἔἤογῈ ν85 ἃ Ψ8ὺ οὗ 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ ἴο ἴῃς 81}} ψεσε [Π6 ἜΠΘΥ ψεῖα ; δηα ἢς 
88, ““Ουν ἰνεβϑὺ ρἴδῃ, (ἢ εἰ γβορ5, 18 ἴο αἀχῖνε ἢ 
4}} βρεεὰ ἴον ὑπε τιουηϊδϊῃ ξορ ; ἴον ἰἔ νψγὰ οπος ρεῖ 
Ροββεϑβϑίοῃ οὗ ὑπαὶ, [ἤοβε τῆξῃ ἀὔονε οἱιγῦ γοδα ν}}}} ποῖ 
μὲ 8016 ἴο μοϊ]ὰ {ῃεὶν ροβιοη. [ἢ γου οἤοοβα, ἔμ θη, 
βῖδυ ἴῃ σοϊητηδηα οὗ {Π6 ΔΓΏΥ, Δα 1ψ}}} ρὸ ; οΥ, ᾿ξ γου 
Ῥγεΐεσ, γοὰ τοῖα ἴογ ἴῃς τηουπίδίη ἰορ,. ἀπηα 1 ν}}} 
βίδΥ ἤεγα. “Ὑ:}1,᾿ 8614 ΟΠεἰ τ ἰβορῆυβ, “1 Ἰεᾶνα ἰὑ 
ἴο γοι ἴο οοοβ Ψ οἤενοὺ ρᾶτὶ γοὺ ν 15}. ΤὭδη 
Χεπόρδοη, νἱτἢ ἴῃ γε δῦ κ ὑπαὶ ἢδ ννὰ8 {Π6 γουρ Γ, 
οἰδοϊεὰ ἴο γο, νυῖ ἢς υτρεὰ ΟΠ Εἰ βοριβ ἴο 56 ῃα 
νν ἢ Πΐπη ΒοηῈ ὑγοορ8 ἔγοτῃ {1:6 ἕγοπῦ ; ον ἰδ νου]Ἱὰ 
πᾶνε Ὀεδη ἴοο Ἰοηρς ἃ ᾿ΟυΣΠΕΥ ἴο ὑτίηρ ὉΡ τχβῃ ἔγοτη 
πες τεᾶγ. ΟΠ οἰ τἰβορῃιβ ϑοσογαϊ ρῚΥ βοηῦ ἢ} Πΐτὰ 
πε ρε]ἰαβὺβ δἰ 116 ἔγοηΐ, τερ] δοίηρ {πὰ ἢ ἴΠο868 
τὺ ψεῦα ἰηβίάςε {πῸ6 βαυδγε; 6 450 ογάδγεὰ {πὰ 
ἴμγεα Ὠυπαγεα ρῥιοκοα τδη ἢ ὑπά ον ἢΐ8 ον ΠΟΙ Δηα 
αὖ ἴῃς ἔγοηΐ οἵ {πε βαυδᾶγα ἴο οἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΠ᾿ 8 ἔοτοε. 

ΤΏδη ὑπαγ βεῦ ουοὐ νὴ ἢ 411 ροββϑῖῦ]Ὲ βρθεα. Βαυΐ 
ΠΟ ΒΟΟΠΟΡ ᾿δα {πΠ6 ΘΟ ὕροῃ ἴῃς ἢ1}} ορβεγνεὰ 
{πεῖν ἀδϑὴ ἴοῦ ὑπε βυχωτηϊδ οὗ πε πιουηϊδίη [ἤδη 
ΠΟΥ 4150 οὶ οἵϊ, ἴο γδος ψἱῦἢ ἴῃς αταθκβ ἴον ὑἢ]18 
Βυχηχηΐ. Τῆδη ἔπεσε ννὰ5 ἃ 468] οὗ 58]ιουϊίηρ ἔγοτὴ 
16 Οτεεκ ΥΩ 85 ΤΠ6Ὺ ὑτγρεᾶ οἡ {πεῖν ἔτ εμα5, δηα 
͵υϑὺ δ5 τπυσοῇ βῃουϊηρ ἔγῦτη ΤΊ ρ θυ 65 ἴγσοορβ ἴο 
υτρὲ οὐ ὑμοὶγ εη. Απᾶ Χαεπορδοῃ, τἱαϊηρ δ]οην 
16 Ἰΐπδ65 ὕῥὈροη ἢϊ5 ἢοῦβ6, οῃδαγεα ἢΐβ ἴγοορ5 ἔογνατγα : 
““ἈΜΥ ροοὰ τηδϑη, δες 584, ““νεϊενα παῖ πον γοὺ 
ΓΘ Γδοίηρ ἴοῦ Οτεεοα, γδοίηρ [5 νΕΤῪ ΠΟῸΓ ὈδοΚ ἴο 
ΟΣ ψγίνες δηα οἢ] γα, ἃ ᾿10016 [011] ἔονῦ ὑῃὶ5. ομα 
τηοϊθηΐ 8η4 πῸ τογὰ ἤρῃιηρ ἴον ἴῃῈ τεϑὶ οὗ οἹΓ 

1. 396 82] δῦονο δηὰ ποῖΐβ 2 ὑῃογϑοῃ. 
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’ ’ ς 

τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. Σωτηρίδας δὲ ὁ 
Σικυώνιος εἶπεν: Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ἐξενοφῶν, ἐσμέν' 

Ἁ Ἁ Ν 3.43 Ψ 3 “ 3 Ἁ Ν ΄- 

σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχῇ, ἐγὼ δὲ χαλεπῶς 
κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ὃς ἀκούσας 

ἴον ἴον » “- 
ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται 

3 Ἁ 2 ΝᾺ »ὔ Α Α 2 (ὃ 3 ’ Ξ αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος 
ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων ἐπορεύετο' ἐτύγχανε 

9 

δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν" ὥστ᾽ ἐπιέξζετο. 
καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, 
τοῖς δὲ ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπόμενος. οἱ δ᾽ 
ἄλλοι στρατιῶται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ 
λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε ἠνάγκασαν 
ἀναλαβόντα! τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὁ δ᾽ 
. ᾽ὔ ΄ » ’ 4 ΣΝ δ Ψ φ ἀναβάς, ἕως μὲν βάσιμα ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, 
3 ΙΝ Φ Ἁ Ν Ψ ΝΜ 
ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε 
πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι 
τοὺς πολεμίους. 

Υ. Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες 
ἔφευγον ἡ ἕκαστος ἐδύνατο, οἱ δὲ “Ελληνες εἶχον 
τὸ ἄκρον. οἱ δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαῖον 
3 , » .«ῶν Ν 4 Ν 9 »" ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὁδὸν ὥχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ 
Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν 
κώμῃ μεστῇ. πολλῶν ἀγαθῶν. ἧσαν δὲ καὶ ἄλλαι 
κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ 

“ ’ ’ 
τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἡνίκα 

5. 4 , 2 ΄, ἐ ’ 2 , 2 
δ᾽ ἦν δεΐλη ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν 

[ο ’ δ “Ὁ ς ’ὔ ’ ’ τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν ᾿Εχλήνων κατέκοψάν τινας 
΄Ὁ 3 2 [ο ’ὔ ᾽ ς 4 - τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν 

ἴ ἀναλαβόντα θῃ)., ἔο]] νης ΒΊΒΒΟΒΟΡ : λαβόντα ΜΒ. 
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Φ 

ΑΝΑΒΑΘΙΒ, 11]. τν. 46--ν. 2 

Ἰουγμαγ. ἡ Βιυῖ δοῖεν δβ ὑΠ6 δογοηΐδη βαϊὰ : “γε 
ΔΥ6 ποῖ οἢ 8η δαιδ ἑν, Χαπορῆοι ; γου ἃγα τἱἀϊπρ οἢ 
Βουβεῦδοὶς, 116 1 8πὶ ἀδβραγαίεὶν ὑἰγεα νυν 1Ὁ}}) σαττΥ- 
ἵπρ ΤΩΥ 5161. θη Χοπορίοῦ Πεαγα ἐμαὶ, ἢς 
Ἰεαρεά ἄοννηῃ ἔπῸΠπὶ ἢΪ586 ἤογβα 86 ρυβῃδα ϑοίεγί ας 
ουΐ οὗ ἢἰξς ρἷαοα ἴῃ {πε Ἰἴπε, ἤδη ἴοοῖς ἢἶβ βῃ θ᾽ 
ΑΎΔΥ ἔγοτῃ ἢΐπὴ Δ Πα το δα οἡ ψΨ ἢ 1 85 δὶ δ5 ἢ 6 
σου]ὰ ; ἢῈ Πδα οἢ 4150, ἃ5 ἰδ ᾿δρρεηβά, [ιϊ5 σΆνΑ ΥΥ 
Ὀγααβυρίαῖθ, δηα ἴῃς γαβϑα]ῦ ννὰ5 ἔμᾶὺ ἢ6 νγὰβ ἤδαν}ν 
θυτάδεποα. Απᾶ Πα υγρεα ἴῃδ6 τηδῃ ἴῃ ἔγοπὶ οὗ ἢΐτη 
ἴο ΚΕΕΡ ροίΐηρ, ψ 16 ἢς το] {Ποδαὲ ψηο νγεσα Ρ6- 
Ηἰπα ἴο ρ885 δίοῃρ ὈΥ Ὠϊΐπ), ἔογῦ ἢς ἔουπα ἰδ Παγὰ ἴο 
Κεαρ υρΡ. Τῇε τεβὺ οὗ [Π6 βο] 16 γβ, μονενοσ, βίσυοκ 
ἃ πα ρεϊεα δπα δρυβεα ϑοΐδθτι δ υπὶ]] ὑπαγ ἔογοθα 
πὰ ἴο ἴδκε ὕδοὶ ἢὶβ 8}161]14 δῃα τηᾶγο ἢ οθ. ΤΏδη 
Χεπορἤοη τοπηοιυηΐεα, πα 85 ἰθηρ ἃ5 σἱαΐηρ νγᾶβ 
Ῥοβϑίθ]α, ἰεαὰ {Π6 νψὺ οὐ Πουβθῦδοκ, Ὀυϊ ἤθη ἐπα 
στουπα ὑεοδιηα ἴοο αἰ ἔοι}, ἢ 6 Ἰε ἶ 1}15 ἤοτθα "6 πα 
8Δηα Πυντεα ἔογναγα οα ἕοοί. Απα {Ππε  γεδοῃ δα τς 
βατηπλὶῦ θεΐοτα [ἢ 6 Ἔπειαυ. 

Ν. Τῆεη Ὁ νὰ8 [παῖ ἴῃς Ὀαγραγδης τυγηδα δρουΐ 
δηᾶ ἢεα, Ἔνεῦυ πλᾶη ἴον ἢ π)5 6}, νυν 116 τη6 Οτεεκβ 
Πεϊὰ ροβϑεβϑβϑίοῃ οἵ ἴῃ βυπηπλῖϊδ. Α5. ἴον ἴῃ {γοορ5 
ὉΠΟΘΥ ΤΊΒΒΑΡΠΕΓ65 ἃπα Ατίδευβ, ἵμαν ὑυγπαα οἱ Ὀγ 
δΔηοΐΠοΥ τοδα δῃαὰ νψεῖα φΌΠΕ; 8ΔΠα {Π|6 ΔΥΤΩΥ͂ ὉΠ6ῈΓ 
ΟΠ οἰ βορῆυβ ἀεβοθηαδα πο {πε ρ]αὶπ ἢ πα ρτὸ- 
ασΘοαεά ἴο δ ποδιρ ἰπ ἃ ν]]Π]ᾶρα βἰογεα ψ ἢ ἀρυπαάδηΐ 
ΒΌΡΡΙΪε5. Τἤετε ψότα ᾿ἰκαννῖβα τη Οὔ ον ν]]ᾶρα8 
ΤΊΘΗΪΥ βἰουθα νἱὉἢ ΒΌΡΡ 165 ἰπ ὑΠ]5 ρ]δίη οα [ἢ "8 }].5 
οὔ {πε Τιρτίβ. ὙύΠεη ἰδ σάπια ἴο μὲ ἰαΐθ ἰῃ [ῃς ἄδν, 
ἃ}1 οὗ ἃ ϑδυάάεπ [δ Ἔπθῖωυ Ἀρρθαγαα ἰη {6 ρ͵αίη δηα 
ουὐ ἴο ρίεοοϑ βοὴ οὗ ἴῃς στεεῖκδ ψ 0 ψ τα βοδίςζεγεα 
δρουΐ ὕπετα ἴῃ αυδϑῖ οὗ ρ᾽απάθυ ; ἴῃ ἔδοϊ, δὴν Πεταβ 

1 3,60 ἷν. 837 Μη. 
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ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ 

καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαξζό- 
μεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. 
ἐνταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ «καίειν 
ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν ᾿Ελλήνων μάλα 
ἠθύμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ 
καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. καὶ οἱ 
μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῆσαν ἐκ τῆς βοηθείας" 
4 Ἁ μ-αῷ ΄΄ι 4 4 “ ’ Ἁ ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς 

’’ ς » ᾽ Ἁ “Ὁ 7 3 ’᾽ { 

τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ 
“Ἕλληνες ἔλεγεν" Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες “Ελληνες, 
ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν εἶναι; ἃ γὰρ 
ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, μὴ καίειν τὴν 
βασιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ καίουσιν ὡς ἀλλο- 

’᾽ 9 3 4 3 ’ ’ φ ΄»" 

τρίαν. ἀλλ ἐὰν που καταλείπωσι γε αὑτοῖς 

ἐπιτήδεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορενο- 
μένους. ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι 
βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. 
ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν: Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ" 
ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον 
παύσονται. 

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι 

περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ 
, »“" ν., ἴω Ἁ 3 ’ 

λοχαγοὶ συνῆσαν. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία 
ἦν. ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἣν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ 
ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα 
ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. ἀπορου- 

, .) 3 Ὁ" ’ ᾽ Ἁ ἐ ’ 

μένοις δ' αὐτοῖς προσελθών τις ἀνὴρ “Ρόδιος 
εἶπεν. ᾿Εγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς 
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ΑΝΑΒΑΒΘΙΒ, Π]Ι.ν. χ,-8 

οὗ οαἰι]Ὲ Πδὰ "εεπ οἀρίυγεα ψ ἢ] ἴἤοΥ σψγογε θείην 
ΔΚΘΠ δογοββ ἴο ἴῃς οἴδεοὺ 5ἰ4α οὗ ὑπ6 σχίνοσ. Τἤδη 
ΓΊΒΒαρἤΘΥΠ 65 δηά ἢ}18 [Ὁ] νεῖ αἰϊειηριδα ἴο Ὀυτη ἴΠ6 
ν]Πᾶραβ; δπα βοὴα οὗ ἴῃς Οταακβ σοὶ Ὄχοδεαϊηρὶν 
ἀεβροηάεδηΐ, οαὐ οὗ Δρργεῃμβεπβίου ἤμαὶ ἴθ ψου]Ἱὰ 
ποῖ Πᾶνε ἃ ρΐἴδος ἔγομι νν ϊοἰ. ἴο σεῦ ργον βίοῃβ ἰῃ οα56 
{πὶ ΘΠΘΙΩΥ 5Ποι]α βυσςοςοα ἴῃ {ῃϊ8 αἰϊερῖ. Μεδη- 
γγὮ}}] 6 ΟἸ οἰ ΓΙϑορῆυ5 δπα ἢΐβ πιθη, ψῆο ᾿ιδᾶ σοηα ἴο 
ἴῃς ταβοὰα οὗ 6 θυ] πάδγοῦβ, ννοτα ταϊατηΐηρ ; δηα 
ἤθη Χεπορἤοη δα οομηα ἄοννῃ ἔγοπι {Π τηουπηΐδίη, 
ἢες τοάβ αδἱοηρ ἴῃς Ἰΐῆδβ ὕροη δ] Πρ ἰῃ ψἱτἢ {πα 
Οτγεεῖκκβ οἵ ἴΠ6 γεβουΐϊηρ ΡαΥΓ πα δα : “ο γου 
οὔβεγνε, τηθη οὗ στεεοςο, ἰπδὺ ἴΠ6Υ δαγϊῦ {πε σου Υ 
ἰδ πον ουἵβὴ Εοὸν ψ 116 ΤΠ ΟΥ̓ βυἰρυϊαϊεα ἤδη ὑπ 6 γ 
ταλάς ἐῃς γεν ὑμαὺ ὑπετα βῃου]α 6 πο θυτηηρ οὗ 
1Π6 Κιηρ᾿ 8 ὑδυγ ουυ, πον ἴον ἂῇα ἀοίηρ ἰΠδῇ νεῦῪ 
τϊηρ ὑποιλβεῖνεβ, 85 ἐπουρἢ ἴῃς ἰαηα γγατα δηοί εν 8. 
Αὐ 8δὴγ ταῖς, [ἢ {ποὺ ἰεᾶνθ βιρρ] 65. δηυαγα ΤΥ 
ὑΠεῖγ οὐ 86, ΤΠΘΥ 51Π4}1] Ὀε ἢ ο]α κ8 4150 ργοσεεαϊηρσς 
ἰο ὑμαῦ βροῖ. Βαῖΐῖ, ΟΠεϊγβορῆυβ, 6 νεηὺ οὔ, “ἰϊ 
Β6ϑὴ5 ἴο τηὸ ἰδαὺ νὰ ουῃσῃΐ ἴο 5411} ἔουϊ ἢ δραϊηβὶ 
ἔπ 686 ἱποδμπαϊαγιεβ, κὸ θη ἀείεπαϊηρ ὑπεῖὶῦ ον 
σουπῖγγ. “ὙὙῈ]]1, ἢ ἀοεβη ὑ 866 πὶ 80 ἴο τηξδ,᾽ 588ϊἀ 
ΟΠ εἰ βοριυβ; “γαῦμορ, ἰεῖ ὃ5 δεῖ αὐὔουΐ Ὀυγπηίΐηρ' 
Οοὐγβεῖνεβ, δηα {Πδη ὉΠ6Ὺ ψν1}] βῖορ. {Π6 βδοοπασ. ἡ 
Πεη ὑπεν ᾿)δὰ οοπια ἴο {Πα ῖν χυδγίαογβ, [Π6 ἴγοορϑβ. 

γγεῦα Ὀμθὺ δρουΐ ῥγογίβίοηβ, θὰ ὑΠ6 σθπθυαὶβ δηᾶ 
οδρίϊπϑ ραιϊῃογεα ἴῃ σομηοῖ] Απᾷ ἰδτα ὑπατα ννᾶ5. 
στεδῖ ἀδβροπάθδηου. ΕῸγ οὴ οπ6 546 οὗ ἵμεῃ ψϑγα. 
Θχοθθα  ρ]ν ΠΣ ἢ τηοιπῖδί 5 8ΠπΠ4 οα ἴῃς Οὔ ΕΓ 546 ἃ 
Τῖνευ 8580 ἄδερ {παὺ ποῖ δνθὴ πεῖν βρθᾶῦβ τεϑοῃθα 
αῦονα νγαῖθσ ἤθη ὑπμεν᾽ {τεα ἰΐ5 ἀερίῃ. [ἶἢ {δὲ 
τηϊά οὶ οὗ {πΠ6ἷν ρεγρὶ χιῦν ἃ Ἀμοαϊΐδη οαπηα ἴο ἔθ ἀπά 
βαἰα : “1 5ἴδπα τεδϑαυ, σϑηϊεηδῃ, ἴο δεῖ γοὺ 8ΟΓΌ585 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι 
ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε. 

9 ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, ᾿Ασκῶν, ἔφη, δισχι- 
λίων δεήσομαι" πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας 

καὶ ΩΣ καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα 

10 ῥᾳδίως ἃ ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ 
καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια: 

’ὔ ’ὔ’ ᾿Ὶ 3 Ἁ Ν 3 7" 

τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους, 
“ ’ Ψ 3 Ν “ 2 ’ ν Α 

ὁρμῖσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς 
ἘΝ ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ 

ἀμφοτέρωθεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν 
3 ᾽ὔ Φ ᾿ 4 3 7 3 ’ 11] ἐπιφορήσω" ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα 

, ν ΝΝ Ν 3 δ “5 ν Ψ μάλα εἴσεσθε: πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύ᾽ ἄνδρας ἕξει 
ἴο -“ Ψ Ν 3 ᾽ὔ 

τοῦ μὴ καταδῦναι. ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν ἡ ὕλη 

12 καὶ ἡ γῆ σχήσει. ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατη- 
ἴω ’ 

γοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίεν ἐδόκει εἶναι, τὸ 

δ᾽ ἔργον ἀδύνατον. ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες 
’ νιν. " Ἁ 3 Ἁ “ ’ 350λΝ 

πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οἵ εὐθὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν 

ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. 
":) 00 Ἁ Ν ς ,ὔ 93 ’ 1 ΠῚ 

18 νταῦθα τὴν μὲν υστεραιαν ἔπανεχωρουν᾽. εἰς 

τοὔμπαλιν εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύ 

σαντες ἔνθεν ἐξῇσαν ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ προσή- 
. πΞΞνας λαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμα: 

ἕουσιν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ Ἕλληνες καὶ τί ἐν 
Ὃ » 9 “ ς Ν » “Ὁ 

.14 νῷ ἔχοιεν. ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται 

1 ἐπανεχώρουν {πθ Ἰηξοτίον ΜΗΑΝ., διη.: ὑπανεχώρουν [8ε 
Ὀούξεν Μ5Ν., Μδϑν. 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒΘ, 1Π1. ν. 8-14 

{με τίνοσ, ἔουγ ἐμουβδηα Βορ]εβ δὲ ἃ {πι6, ἱξ γου 
νν1}] ργοόνῖθ τὴς νυ τἢ 1 ΕΔΗ 5 {παῦ 1 ταχυΐγα δηά 
σῖνε τὴηὲ ἃ ἰδ]εηῦ ἔογ ραν." ἴδροῃ ὑείΐηρ δϑκεᾶ ναὶ 
ἢϊ58. γϑαυϊγοιηθηΐϊβ ψγεῦα, ἢς ΓΟΡ δα : “1 5}4]} πορά 
ἔνο ὑμουβαπα βκίηβ. 1 866 ρ]εηΐυ οὗ 5ῆδερ δπὰ 
Βδοδῖβ δῃαὰ οδὺθ]α ἃπμα 85568; ἴαϊκε οΥ̓ {πεῖν βίη 
ΔΠ6] ἷονν ὑεῖ ὉρΡ, 8πα ἔμεν ννου]Ἱα δαβῖϊν. ργονί 6 
16 τηϑᾶπβ οὗ ογοββίηρ. [ 5}4}} ψαηΐ 4180 ἴῃς ρὶγι}5 
νγῃ οἢ γοι 56 οἡ ἴῃς Ὀδαβίβ οὗ θυγάδῃ ; νι [Π656] 
85}.4}} {16 ἴΠ6 βἰκίΐηβ ἴο οὔδ ἀπο ον δη6 αἰβϑο τῆοουῦ βοῇ 
βΒκίπ ὈΥ αβιεπίηρ βἴοπθθ ἴο {Π|ὸ γίγῦ 8 δηᾶ Ἰεϊιης 
ῃθ ἄἀονῃ ἱπίο ἐπ6 νναῖϑυν. |{κὸ6 δηοῇοῦβ; ἰδ 1 
84}1 ΠΑΡ ἴδε ΠἰπῸ οὗ 5|κ᾽π8 δούοββ ἴῃς γίνϑυ, ἴζδκα ἰΐ 
ἴαϑι αἱ Ὀοΐῃ επάᾶβ, δῃα ρῖ]εῈ οὐ Ὀγυβηνοοά δηα δατίῃ. 
458 ἴον γοὺγ ποῖ 5βἰηκίπρ, 6, γοῦν τδῪ "6 βυτα ἴῃ 8} 
ἰπϑῖδηϊ οὐ ὑπαὶ ροϊηΐ, ἔῸΓ ἐνεῦν δκίῃ ψν}}} Κααρ ἵνο 
Ὠ]6ὴ ἰἴτγοιῃη βἰηκίηρ; 8ΔΠπα 85 σεραγαᾶβ 5] ρρίης, {πὲ 
Ὀτυβηννοοα δηα ἴῃς δαυὶ ἢ Ψ1]}} ργενεηῦὺ {Πδὲ. Αἴἶδενῦ 
Πεαγίηρ ἴμε86 ψογαάβ ἴῃ 6 ρΈΠΕΙΓΑ]5 ὑπουρ ῦ ὑΠαῦ Ψ Ή1]6 
[ῃς ἰάδὰ ν 5 ἃ οεἰενϑὺύ οηϑ, ἴῃς ἜχϑουζἊςοη οὗ ἰ᾿ ννᾶς ἰπ᾿- 
Ροβϑίθ]ε. Εουν ὑῇθγα νγεῦα ρβορὶα οὐ ἴδε οὔϊον 54 6 
ΟΥ̓ {πῸ τῖνευ ἴο {πνυνατὺ ἰΐ, ἃ ἰαῦρὲ οτος οὗ Πογβειηξῃ, 
ΠδΙΔΟΙγ, 0 ἂῇ ἰῃπδ6 νϑῦῪ ουαἰδεῦ ψουἹα ργενεηῦ ἴῃς 
ἢἤγϑιὶ σΟΠΊΘΥΒ. ἔγομη οαυτυὶηρ οὐ ΔΩΥ ρᾶγὶ οἵ πε ρῥ]δη. 

ὕπάεον ἴπδ686 εἰγουτηβίδηοαβ ἘΠΕΘΥῪ τι ἢ εα 41] ὑῃΠ6 
παχὺ ἀν ἴῃ ἴῃς γανεῦβα αἰγεοϊίοη, ρσοίπρ ὕδοῖ ἴο {ῃ6 
ὉΠθυγηοα ν]Π]αρο5,2 αν θυγπΐπρ ὑηΠ6 οπα ἔγοῃ) 
ψ  ]ο ἢ ὑΠδν νι παάγτεν. Τῆς γαβ] ψγ88 ὑΠδῦ, ἱπϑιδδα 
οὗ τηδ κίηρ 8Δη αἰΐδοϊς, [6 ἘΠΕΤῚΥ ΠΊΘΓΕΙΥ ραζϑᾶ αὖ ἴῃς 
Οτδεῖκβ, δΔηα ἀρρεᾶγεα ἴο "»ὲ ψοῃάενίηρσ θα ἴῃ {Πα 
νου α Πδν ψουα ἴση δηα νυν αὶ {ΠΕΥ Ἰιδ ἴπ ταἷπα. 
Αὖ {6 οἷοβε οὗ ὑῃε ἄδυ, νὰ] πε γαϑὺ οὗ {Π6 διύτωυν 

1 Ωρ. τ. ν. 10. π΄ ἵν. 28. 
8 866 881 δηᾶ 8 Δρονο. 
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ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ 

επὶ τὰ ἐπιτήδεια ἧσαν" οἱ δὲ στρατηγοὶ πάλιν 
Φ Ὰ ’ 

συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας 
ν φι , 

ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. 
4 . Χὶ [τ Ν ’ὔ φὰ 9 ἃ οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ 

“Ὁ ’᾽ 

Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι’ ἧσπερ ἥκοιεν, 
᾿ “ ’ 

ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα φέροι, 
» 

ἔνθα θερίξειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι 
Ἁ Ἁ Ἁ .ἐ 7 39. δ ’ , 

τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ 
᾿ ͵ , οὐ ς ν᾽ ᾿ α Ψῃ: ᾿ ᾿ Ιωνίαν φέροι; ἡ δὲ διὰ τῶν ὁρέων καὶ πρὸς 
» ’ Ο 3 Μ 

ἄρκτον τετραμμένη ὅτι, εἰς Καρδούχους ἄγοι. 
’ .. κν 3 “- 2 Ν » Ἁ τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολε- 

μικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ 

ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν 
’ ’ ’ 3 } 3 3 ΄ὰ 

δώδεκα μυριάδας: τούτων δ᾽ οὐδέν᾽ ἀπονοστῆσαι 
Ἁ ’ὔ ς ’ 

διὰ τὴν δυσχωρίαν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν 
“Ἂ ’ 

σατράπην ἐν τῷ πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμει- 

γνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς 
ἑαυτούς. 

9 4 ΄“ ε Ἁ 3 40 Ακούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν 
Ἢ . ε , 6) ΜΕ 

χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν 
ξ ᾿ πρ ταν ον ᾿ ’ δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. 

' σι ζω ξ΄ Ἁ 

ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν 
ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβάλλειν" τυύτους γὰρ 
διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς 
Ὀρόντας ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν 
δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύ- 

θ »  Ν ’ 9) ’ Φ ς » Α εσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, ὅπως ἡνίκα καὶ 
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ΑΝΑΒΑΒΙΒ, [1]. ν. 14-8 

ψεηῦ Δίου ρῥγον βίοηβ, ἴΠ6 βε ποτα }5 με ἃ δποῖμου τηθοῖ- 
ἱησ, δ ψνίοῃ πον ὑτουρηὶ ἰοχεῦμεγ ὑΠ 6 ὈΥΙΒΟΠΘΓ5 
ἀαῦ μδὰ Ὀεδὴ ἴδκθη δα Ἂεπαυϊγεα οὐ {πεῖ αὔουΐ 
ἐδοῇ αἰδιγιοῖ οὗ 4}} ὉΠ 6 βυγτουπαΐηρ σου. Τἢδ 
ῬΥΒΟΠΟΥΒ βαἰα ἰῃδῦ {1|ὲ γτερίοη ἴο -ἢε βουΐϊῃ Δ ὁ 
ἴῃς τοδα ἰοναγαὰβ Βαργ]οη δηῆ Μεάαϊΐα, ἴῃς ἰἀδηίϊοαὶ 
Ρτονίποθ ἔπον Πα Ἰυδῖ ρα556 4 ἐῃγουρῃ ; ὑπαὶ {πε 
γοδά ἴο πε οδείναγαὰ Ἰεὰ ἴο ὅϑιιβὰ δῃαὰ Εοραΐδῃϑ, 
ψεγε ἴῃς Κίηρ 15 58] α ἴο βΒρεῃα ἢ 8 Βυ τ ΠΊΘΥΒ ; ΘΟΙΌΒ5 
[6 γίνε δηα οἡ ἴο ἔπε νεβϑὺ νγὰβ ὑπε νδὺ ἴο [γαϊΐα 
δΔηα Ιοηΐὰ ; ψ Ώ16 πὰ τουΐς {πτουρἢ πε τηοιηὐδὶῃ8 
Δα πογίηννδγα ᾿δα ἴο [πε οσουηῖτυ οὗ [6 (γα πο 818. 
ΤΉΏΘδο Ολγαυο]ΐδη5, ἔΠΕῈΥ 5414, ἄν εὶδ ὑρ διηοηρ ἴδε 
πιουπἰαϊη5, ΜΟΥ ἃ ψγΑΥ κα ρεορ]α, πα ψγ γα ποῖ 
5 0] εοὺβ οὗ {πε Κίηρ; ἰῃ ἔδοϊ, ἃ γόγδὶ ΔΙ οὗἁ οπμε 
Βυμαγοα δπα ὑνεηΐνγ ὑμουβθαπα θη ἤδα οὔσας ἰη- 
νδαεα ἴπεπὰ, δη4, Ὀγ τεάϑοη οὗὨ {πες τυρσροάπαββ οὗ ὑπ 6 
σουηἴνγγυ, ποὶ ἃ πιδῃ οὗ 41} ὑμαῦ πα γ οᾶπης 80 Κ. 
5.11, ψνἤθηθνοῦ ΠΟΥ πιδάς ἃ ἰγεαΐγ νυ ὑΠε βαῖγαρ 
ἴῃ {πε ρῥ]αΐπ, βδοης οἵ {πε ρεορὶε οὗ ἴῃς ρ]αίῃ αἰά 
πᾶνε ἀδαϊπρα ἢ ὉΠ 6 Αγ πο ἢ Δη5 δηα βοῖης οὗ ὑΠς 
Οδγαἀυοῃΐϊδη5 ἢ [ἢ 6. 

ΔΑἴον Ἰ᾿ἰδιεπίηρ ἴο [ἢ 686 βἴδαϊοιηθηΐβ ἔγοιη ὑΠ6 τῆ θῃ 
γνἢ0 οἸαἰτηδα ἴο πον π6 νᾶ  ἱπ ὄνετυ αἰγεοξίοη, ἴῃς 
ΘΠ ΘΓΆ]8 οδυβεα πεῖ ἴἰο νιϊηάγαν, ψὶτῃουΐ σἰνίηρ 
τῃδπὶ πε Ἰεαβὶ οἷὰς 85 ἴο πε αἰγεοϊίοη ἴῃ ψ ῃὶςἢ ὑπ 6Ὺ ᾿ 
ΡΓοροβϑα ἴο τᾶ. Τῆδ ορίπίοη οὗ ἰῃ6 σθῃθγ 8, 
Πονγανοῦ, νγὰ8 ὑπαὶ ΓΠ6Υ τπηυβῦ τᾶ κα ὑπεὶν ψΑΥ ὑπτουρἢ 
[πὲ πηγουηΐαϊηβ ἱπῖο ἴῃς σουπίτγ οὗ ἴπ6 Οδγαιο Δ Π5 ; 
ἴογ [ἢ 6 ργίβομπογβ 5816 {Ππΐ Δεν ραββίηρ ὑῃγοι ἢ [Π]18 
σΟῸ ΠΥ ὕμαυ ννου]α οοπλα ἴο Ατιηδηΐα, ἴῃ ἰατρα δηά 
ῬΓΟΒΡΘΙΟΙ 5 ργονίποε οὗ ψ]ϊοῇ Οτγοηΐδβ νγα5 Γα]ῈΥ ; πα 
ἔγομι ὑθεγα, {ΠῸΥ 5814, 1 νὰβϑ δαϑὺ ἴο ρῸ ἰῃ ϑηΥ͂ 
ἀϊγοοιϊίοπ, οπα οἰόβαε. ΤΠογδαροη ἴΠ6 βΈΠΕΓΑ]5 οἴἴεσθα 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ 
κι ᾿Ὶ , “ ᾿ 

δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο' τὴν γὰρ 
φ ᾿Ὶ ἴων 3 “ 9 ’ Ὶ 

ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκατα- 

ληφθείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσα ηφθεϑη" κ ᾿ ΡΉΎΥ: : πε ἢ δειπνήσαιεν, 
: ΄ , 

συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ 

ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃ. 
ἰ : . 
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ΑΝΑΒΑΘΙΒ, Π1Ὶ. ν. τ8 

βδοιίῆςε, 50 ἐπὺ ὑῃῈγ οου]ὰ Ὀερίῃ ὑπ6 τηϑτοὴ δὲ ἴῃς 
τηοτηδηΐ πεν Ἐπουσῃὶ Ὀεδὶ1---οῦ πεν ἔδαγοα ὑπαῖΐ - 
πε ρᾶ55 Ὄνεῦ {πε τηουηΐδί 8 τηΐρῦ Ὀ6 οςουρίεα ἰπ 
δάνδηςα ; δηᾷ ἔπεν ἰϑδϑυεα ογάεγβ ὑπαὶ ἤθη ὑΠ6 ἴγοορβ 
δά ἀϊηεα, ἜνευῪ τδη 5ῃου]ὰ ῥδοὶς ἃρ ἢΪ8 Ὀ6] οι ρίηρ5 
δηὰ ρὸ ἴο τοϑῖ, δῃὰ ὑπ θὴ [4]] ἰηἴο ᾿ΐπε 88 500} 8ἃ5 ὑῃε 
ννοτα οὗ σομητηδηα νγ85 ρίνϑῃ. 

"2 

1ΑΒ 8 ΓΌ]6 ἰῦ νγαϑ ἐπιτιοαταίεὶψ ὈΘέογθ 8Π ΘΓΠῚΥ βοῦ ουὐῦ ὑπδῦ 
ΒΟΥ ῆοα νν88 οἴἶετγοά. 
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ἹΝΌΕΧ ΤῸ ἨΕΒΙΠΖΙΕΝΙΟΑ 

ἈΡΔΙΩΐΒ, ὙΚΟΠΟΒΌΟΣΣ ΠΘΑΣΡ [,ΔΔ1}- 
ΟΒΘΔΟΌΒ, 

Αὐγάμα, αἱ - [80 Απἰαῦδο οοδϑῦὺ 
δαροιῦ, Ὀδί]9 οἵ, 1. 1. 

δι ΠΟΊΦΡΟΝ τα π. ἱ, 18; 
τπ. ἱἰ. 9, τοίηρίπβ ἔσυρ ὧο {δι 
1,Δορδοιροπίδῃβ, Ἄον 8-6. 
᾿ν. νἱἱἱ. 82,38: }0Ὑ 7, 35, 26. 
Αὐγάθηοθ, ἴδιο, Π. 1. ἡΚῪ Ἶτ. 1}. 
8-89: γ.1.6:; γπ. ἰ. 27 

Αοδάθτν, πο, φντηηδδίυπι ΠΟΔΓ 
Αἴθῃ5, Π. ΠΝ 8; γι. ν. 49 

Ασδηΐῃῃβ, αἱΐγν ἫΝ Οἰκιαίοο γΥ. ἢ. 
11, 1. 6, Αοδηϊῃίδηβ, ἰῃ9, Υ. 
ι,. 12, 23 

γι. 11. δ᾽ γΠ. μ 41:3, 

Ἰιϑυσίχα, 5 18 ; 
8165 οἵὗὐ ἰῃ6 ΤἸΏΘΌΔΩΒ, ΥΠ. ἰ. 
41- 42. οἱ (9 ἘΠοΔπΒ, ΨΙΠ. ἶν. 
17, ἔν ρν ἌΝ [290 ΤὨΘΌΔΩΒ 

ΟΙ- γπ. Αορδϑδῃβ 
Ῥπαπδ, ἀμδοι ἢ ἀἰϊβισιοῦ ἴῃ 
δβουΐμοσι ΤἬΏΘΕΒΑΙΥ, 1. ]. 18. 
Αομδοδὴ τροιηϊαίηβ οἱ Ῥηίηίΐδ, 
ΙΥ. 1.1.9 

Αὐὐἰἠιοῖναο, χω ἴῃ Ιοηΐδ, ΠΙ. ἰἰ. 17 ; 
1. νὴ}. 

ὡς (ἀφεϊσοαύυπω, ατοοῖὶς εἰν 
ἰαΐϊν, 1 ν. 21 ; π.]]. τὶ 

ἀπ Βἰογοπίδη, ὙΠ 
᾿Αοτοοοσίηςηυε, Κ τι ̓  Οοε- 

ἐπίῃ, ΙΥ. νὴ. 
Αατοτίδηβ, ἐπηδο δία οἵ 

᾿Ααοσίδ, Αἰπασι ἴῃ ἘΜ, πι. ἰϊ. 
80: ΓΥῸ ἢ]. 16; τη. ἵν. 1 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ [!ς 

Αἀἄδδ8, Βἰογοηΐδη, βοῃ οὗ ΕΌΡΕΓΟΙ 
γψι!. 1. 4ὅ 

Αἀοϊπιδηξῃ, ΑἸϑηΐδη σΘΏΘΣΩΙ, ;. ̓ ν. 
21, νἱῖ. 1. π΄}. 80, 82 

ΑΘᾷ86, ἰόνη ἴῃ Α ΑΘΟ 8, 1ν. νἱ!. ὅ 
Αοϑαίμδ, ἰβ]απὰ ἰπ 19 ᾿Βδζοπίο ὅμι, 

π.1..9:; Τὴν ἘΘΡΕΊΥ σιν χι. 1}. 
1. ᾿Αορίποίδηβ , [Π6, π. 4. 8, 9, 
γ.ἱ. 1-12. ᾿Αορίηθίδα ΟΌΟΪΒ, γ. 
Σὶ 

᾿Αϑαοθδροὐύδιιὶ, βίζοδιι 1 ὑπ ΤΉΓδ- 
αἰδῃ ΟΒΘΙΒΟΠΘΘΘ, π.1. 21, 23 

᾿Αοαοβίγθῃδ, ἕῳ ῃ ΜορΑτία, Υ. ἱν. 
18: νε. ἰν. 2 

Αϑπϑᾶβ, ΤΑ ΉΜΗ γῃ!. 11}.1 
τοῖα 1,Δοθαἀδθιηοηΐδη ΘΌΔΟΣ, 

π. 
Ἐπ ππτο πὰ; Ῥοορῖϑ ἰῃ λουθιαπὶ 

Φ ν. ΙΥ. Φ ΠΤ ὡς 

Υ. 4}. 17, νι. 88 
ΑΘϑβο ίηθ8, ἀν οὗ ἤἢ00 Τοϊτῦν δὖὐ 
ΑΏΘΩΒ, πὶ 2, 18 

᾿Ασίοϊία ἀροῖς ἴῃ οοπίσαὶ ἄτϑοοο, 
. τί. 1, 14. Αοἰο!ίδηβ, ἴπ6, ΣΥ̓ 

ΑΘΧΟΠΘΔΩΏΒ, [ἢ9, ἰπἢ. οὗ ὕπο Αἰ 
ἄθιηθ ΑΘΧΟΏΘ, τ. ἵν. 36 

«ΑμΔΙ ΘΙ ΠΟΙ ΟΟΙΩΙΏΔηΘΣ οἵ ἴδ9 
ἔτεος ἵπ ἐμ Ττοΐδη ἜΣ, 111. ἰν. 

ΨΙΙ. " 84 
Αφαξιδηνον. Οοσίη ηΐδη δάτηϊσαὶ, 1Υ. 

ΓΑ ΕΟ Τ,δοοράδϑθιμοηΐδβηῃ δ υδὶ 
οοπθτηαιάατ, 1.1,1,1}1. 17 

ἈΕΤΕΠΔΌΟ; Ττιοοδἀνετασηίαι κίης, Βοῃ 
ΑΣ μ. 18: 

ὩΣ οὐ Αἷβ ἴα. ἅι, 1; 
οὨ δ, πὶ. ἱμ, 1-4: ΘΟΙΩ- 

ΙΥ. ι2-8, 1}. 1-9; δὲ ὅδ Βαῦι ὁ 
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ΙΝΌΏΕΧ ΤῸ 

οἱ Οοτγομθδ, 1Υ͂. 111. 1δ6-21] : 6 
σϑιραΐση δϑαίϊηδῦ 6 Ατρῖὶνοθ 
δὰ Οοσίηὐ ν ἵΥ. ἵν. 190: 
δβοοοηἃ οδιηρδαῖστι δύδίπδθὺ ΟὐΣ- 
ἐπ, Ιγ΄ Ὑ. 1-18: δἷμραϊηδί 
Α ν ἸΥ͂. νὶ. 8-14: οΟ1- 
Ῥοῖὶβ δοοδρίϑδησοο οὗ ἴῃ Ῥϑϑοθ οὗ 
Απὐδιοίάδα, ν. 1. 832-84. ἀθοϊΐηθ8 
ἴο δοοορὺ ΘΟ δη ἃ δραϊηδὺ 
Μαηΐζίπθα, Υ. ἰἰ. 8: δι ραὶρη 
δαδϊπβὲ Ῥηλυβ, ν. ἢ]. 18-96; 
θοῦ ηθ8 ΘΟΙΩΤΉΔη ἃ δρσαϊηδῦ ΤὭΏΘΡΘΒ 
ν. ἷἰν. 18; σϑπὶ δαδὶηδῦ 
ἐθτομας ΣΈ γ, "π᾿ ̓ πῶς τς βρύα 
ΠῚ δ ΘΌΘΒ, Υ͂. ἶν. 
47--ὃδ Ὁ Πἰβ {Π|πθ88, Υ. ἰν. ὅδ: 
οχοϊυάθα η09 ΤὨΘΌΔη8 ἴσγοσῃ [Πθ0 
Ῥοδοθ οὗ 371 8Β.0., ΥἹ. 11]. 10: 
ἰχῖὶοθ ἤὍο γονοηῦ τοβύογσδ 0 οἱ 
Μαηίίηθδ, ΥἹ. ν. 4-ὅ ; ὉΒΙΏΒΒΙΚΗ 
δααϊηδί Μαπέϊηθα, σι ν. 10-21; 
ΤΩΔΓΟΠΘΒ δρζαϊηδῦ ΕΡΔΙΩΪΠΟΙ 88, 
γι. ν. 9-10 

Αμροδίρομθ, 1ιδοθαδοιηοηΐδη Ξ 
800} οὗ Ῥαυβδηΐδβ, Ιν. ἰϊ.9:; 
οϑιηρδίχῃη δααίϊηβῦ Ασροβ, ΙΥ̓́. νἱὶ. 
2-7: ϑδααϊηδὺ Μϑδηϊίηηθρδ, Υ. ἰϊ. 
-7; πὰ όηεσς ΟΙγεαΐμυβ, ν. 11]. 
8-1ξ, Ηἷβ ἀοδίμ, Υ. 1. 1ὖ 

ἈΡΕΘΗΘΜΙ, Τ,Δοθἀδοιποηίδῃ ΘΡΠΟΣ, 
π. ΓῚ 

Ασίβ, [1,δοθαδοιηοηΐδὴ κΚἰηα, δὖ 
ὭὌθορΙοθδ, 1. ἱ. 838-38 δηὰ 11. ἰὶ. 
7, 11, 18; σοῦ ὨΟΙΏΘ, Π. ἰἰ!. 

. 8 σδιηρδίση δραϊηδύ ἘΕΐ8, 
ΠΙ. 11. 222-99; 8 ἀθδίῃ, 1Π. 
.1 «ὦν 

᾿Αᾳτοΐογδ, 866 Ατύθχη δ 
Ἀρστα δι ΑὐΒθηΐδη δάμηΐγαὶ, 1Υ. 

ΑΙοθἕβϑ, 1,δοραἀδθιηοηΐδῃ, Υ. ἷν. δ6 
ΑἸοσίββ, συὸς ἰῃ ΕΡρίσυϑ, ΥἹ. ἰ. 7, - 

ἱ.. 10 
ΑἸοἰοἱδάθβ, Αὐμθηΐδη σθηΘΓαὶ, δυ0- 

068868 ἐπ 9 ΗΘΙ]ΘΒΡΟηὐ η6 ΓΟσίοη, 
Ι. 1. δ-22, ἰἰ. 18--17, 11, 8-12; 
οδρύυτοβ ΒυζΖδηΐίχα, 1. 11]. 14--29] ; 
ηἷδ ΤΡΈΜΕΩ ἴο ἐανῳνς " ἶν. 5:9: : 
σϑιηραίση 58 ὉΒ, 1. ἰν. 
21-28; Πἰθ βοοὺῦ ἀείθαίθα εὖ 
Νοίλίιυη, 1. ν. 9-18: ἀσροβοὰ 
ἴτοζη οοϊῃσχηδηᾷ,1 ν. 16; 1:.ν. 17; 
π. '. 26, ἰ. 1, ὦ. 42 

ΑΙοϊρδίδάθθ, οουδΐη οὐ [ἢ6 Ὁτθ- 
οοάϊημσ, 1. 11. 18 
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ΗΕΙΓΈΝΙΟΑ 

ΑἸοϊτηθηθβ, Οοτὶ εὐ ΐδπ, ΙΥ. ἷν. 7 
ΑΙ68, 866 Αἰ θη 
Αἰοχαηᾶογ, ὑνγδηύ οὐὁἨ Ῥῆογδο δηὰ 

ἵασυβ οὗ ΤὭΏΘΒΒΔΙΥ, ΥἹ. ἱν. 84-87: 
ΨΙΙν. 4 

ΑἸΙοχίαβ, Αὐμϑηΐδηῃ δόῆοη, Π. ἱ. 10 
ἈἸΕΚΙΉρΙσπΕ, 1,.δοραδοιηοηΐδη ΘΡΏΟΓ, 

Π. 
ΑΙΡὮΘι5, αἶνος οὗἩ Ἐ6, ΠΙ. 1. 29: 

ψι. 1ἰ 

δ 
ΑἸγνΖοία, ὕοσχῃ ἰπ Ασαγηδηΐδ, Υ͂. ἰἱν. 

86, 6ὁ 
Ατηδτϑδοία, οἱἵν ἴῃ Ασαγηδηΐ, ΥἹ. ἰϊ. 

8. Απιῤτϑοίοῦ, γ. ἰν. 65, 6ὃ 
Ατηθάοουβ, κίης οὗ (Π6 Οἀτγγβίδηβ, 

ΙΝ. νἱϊ!. 26 
ΑἸΡἤθιΏ, ῃθ, βϑδπούυδυν οἵ 

ΑἸΩΡΒίοη δὺ ΤῊΘΌΘΒ, Υ. ἵν. 8 
ΑἸΡηϊἀοΙ! Δη8, {116 ἱπῆ.. οἵ ἌΤΟῸ - 

ἀ01}. ἕονπι ἴῃ ΕἸ 9, πα, ἢ. 25, 80 ; 
ιν. ἰἰ.1 
ΑτΩΡ ἢ ΡΟ 5, ΟΟὝΟΘΚ οἷν ἰῇ Μϑδοθ- 

ἀοηΐβ, 1Υ͂. ἰἰϊ. 1 
ΑἸΏΨΟΪΔΘ, οΟἷὐν ἴῃ 1,δοοηΐβ, ΥἹ. ν. 

80; ὙΠ. ἰϊ. 8. ΑἸ ψοΟΪΔΘΔΏΒ, [ῃ6, 
1γ. ν. 11,12 

ΑΙηγηΐδβ, κίησ οὗὐ Μαοθάοηΐα, Υ. 
ἷἱϊ. 12, 18, 38, ,.9 

Απρρββίε, ἔμιο, οὗ ἸμθιηἰβίοσθηΘθἈ, 
πι. ἰ. 

Απδοίϊυϑ, οὔθ οὐ 86 ΤὨϊΥ οὐ 
ΑἸ ΘΏΒ, Π. ἐ1. 2 

Αμδχίθίυβ, Π,δορἀδθιηοπί δ σΘΗΘΓΑΙ, 
ΙΥ͂. νἱϊ, 832-88 

Απδχίογαίοβ, ΒυζΖδηίίηθ, 1. ἰἰϊ. 18 
ΑΒΔ ΧΙΪΔιΒ Ἀἀγσϑπίίηθ, 1.1}. 18 
᾿Απάτοοϊοίἀδ8, ΤΉΘΌΔη ῬΑΓΟΥ ἰδϑάθσ, 

1Π. ν. 1, 4; ΡΥ. ἰϊ. 81, 8ὅ 
ΑΒαἀτοιηδομιϑ, ΕἸθδη, ὙΠ. ἱν. 19 
Απάγοθ, ἰβϑϊαηῃὰ βουΐῃ-θϑαδϑῦ οἵ 
Ἑυοθϑ, 1. ἱν. 21, ν. 18 : Υ. ἱἰἱν. 
61, Απατίδῃηβ, ἰδῃθ, 1. ἶν. 22: 
Π. 1. 81, 82 

ἊΣ ΗΩΥ 1, δοραδοιῃοηΐδη ΘΌΠΟΣ, 
ΤΙ. 1]. 

Αηὐδ]οίαδβ, δοθἀδοιηοηΐδη δατηἶγαὶ 
δηὰ βίδύθβτωδῃ, 1Υ. Υἱϊ!. 12:-16: 
ν. 1. 6; Ῥόοδοθ οἵ, Υ. 1. 23δ-36: 
ΥΙ. ᾿ἰ. 12 

Απἰδηάσυβ, ὕονσῃ ἰῃ ποιῦ- ἩὙΘΕύΘΣΏ 
Αβία Μίηου, 1. ἱ. 25, 26, ἐϊ. 17: 

᾿: 
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1. 10; 1γ΄. ΜΗ]. 86. Απΐδῃ- 
ἀπίκλα, ἰἦο, Ι. 1. 26 

ΘΔΕΙΦΘΠΘΙ, ἈΑςβοπίδη - δΔιόῆοη, 1. 

ΑΠΘΟΟΠΏΒ, Αγοδάϊΐδῃ, ΥἹΙ. 1. 33, 38 
Απϑἴοοδυβ, Αὐδμοπίδῃ, ΑἸοἱἰδάο5’ 

ῬΙΙοῦ, 1. ν. 11-18 
Απδρδοῃ, Χειδπίδη, τ. 111. 40 
ἈΠΠΙΕΟΏΕΙΘΑ, 1,δοοαδοιηοηΐδη, 11. 

ἀντ Ἀ ΒΡΟΙΟΠΣΗ . {|1., 42, 44 
Αραῦυσία, τῖβμῖ τὰ (οβοϊναὶ, 1. 

πος ΤΡ γο ͵ν. 4. 8ὅεε (Γ8η8. 
ΑΡὨτγοά βία τι, θι }}]0 οὗ ΑΡῃτοάϊῦθ 

αὐ Μοατα,ν. ΤῊΣ πἰπβυΐα οἵ ν ὕοστῃ οὐ δ ροηίΐπϑυΐα ὁ 
ἸῬΡΑΠομο, 1, 19 

. 11. Ἂς ν. δ᾽; 1Υ. νἱϊ!. 2; 

ΑΡοϊϊοπία, οἱϊν ἰῃὰ Ομαϊοίάϊοθ, υ. 
: . ΑΡΟ]Ἰοηΐ8η8, ἴδ6, 

ΑΡΟΪΟΡΏΔΏΘΒ, Ογνίοθῃθ, ΙΥ̓. ἱ. 29 
Ατϑοῦβ, Τ,δοϑἀδοιποηίδη δα πηγαὶ 

δηὰ πβἰδίθδμδη, Π. ἱ. 7, 1}. τὸ ; 
1Π. 11. 6, 8 ; Υἱι ν. 838 

Ατοδάϊΐα, αἰδύτιοι ΝΜ ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΊΒ, 
Ιν. ἰν. 16. ΥΙ. ν. 12-8] ; Υἱ. 
ἱ. 28, 839, ιἰ. 21, ἵν. 6-.40, ν. 10. 
Ατοδάδα, {Π9, 'πι. ἐϊ. 96, δῦ, Υ. 
12: , ἦν. 16᾽. νυν. ἰ]. 19 ἴότπι 
ἐδθ αὐοδάϊλα 1, δχιθ ν. 
θ-12; οὖ νῶν στὰ 5. ἐδῶ 
ἀδϑιιοηΐδῃβ ΥΙἹ. ν. 10-21 ; υηΐϊΐθ 
αἰ (ῃ6 ΤΏΘΌΔηΒ ἀπὰ ἰηνδὰθ 
Τ,δοοπΐδ, ΥἹ. ν. 22-ὃ0 ; ἀοσίθεα ρα 
ὃν ἰδθ ᾿1,δοθαδθιηοηίδῃβ, ψῃ. ἱ. 
290-32 . Δ}}ν τς ταν οῚ τὶ ὑΠ6 
Αἰῃθηΐδηϑ ΨΙΙ. ἱν. 2, 3; δῦ γὰγ 
νι (ῃ6 Ἐ]ΘΔΗΒ, ὙΠ᾿ ἷν. ἐσ 
ἐποὶς ἱπύθγηδὶ αἰ ββθῃβίοηβ 

.ὃ, ἐξ 9 Μασξπδαη 
οδιηρδίρι, ΥἹΙ. 

ἈΤΟΙΘΙΘΟΙΝ, Αἰποδίδα ἀριηδδοσιθ, 

Ἀτομοβίσγαίυβ, Αὐποηΐδη σΘηΘΓΔΙ, 1. 
ν. 16. ΑΔΟΙΠΘΣ, 1. ᾿ἰ. 1ὅ 

ΑΓΟΌΒΟ, ἘΠΘΠΟΝ 'ΡΟΪΘΙΙΔΓΟΙ, Υ. ἵν. 
λ41: 

Ατομιϑὰτῦ, ἰαμοῦ οὗ Αμοϑίϊθυβ, 

Ατομίἀδιη8δ, βοὴ οὗ Αϑδίδυβ, Υ. ἰν. 
ὅ-98 ; ἸΩΔΓΟΙ6Β δααϊηδ {9 
ὙΠΟΌΒΏΒ, ΥἹ. ἰν. 18-26, ν. 1; 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 11. 

ΗΕΙΙΈΝΙΟΑ 

(ηΠ9 Ατοδάΐδηβ, Υἱ"1. ἱ. 
89, ἐν. 20-95 : ἀοίθηάε 5 
ὁ ἘΡΔΙα ΠΟΙ 448, γπ. Υ 2,18 

Ατοπίἀδπμλιβ, ΕἸ] θδῃ, Υ͵ἹΠ. ἱ. 8 
Ατοηγίδϑ ροφτρε ἐρίείως ΘΡὮΟΥΙ, 

πὶ. 1. 1ὖ, 1. 10 
ΑΥΘβὶαΒ, ΟΏ6 οἵ ἐδθ ΤῊ δἱ 

ΑἰΠοηβ, Π. 1]. 2 
Αγαοίυ, Ἤ]θδπ, ΥὙΙΙ. ἱν. 1δὅ, 16 
Αὐρίηυβδθ, ἰϑδῃη 8 ὈΘΟνΘΘΏ ΤΟΒΌΙΝ 

δηὰ (ὴ0 Αϑἰαίίε οοδϑῦ, 1. 
928: -ὈΑ 016 οἵ, 1. νἱ. δι το τά] 
οὗ ᾿Αἰπϑηΐδη ΧΘΏΘΓΆΙΒ (Πογϑαίξου, 
1. νἱὶ. 1-38 

Ατγροβ, οἠοῖ οἱΐν οὗ ΑΤΡΟΙΙ5, ἘΝ 
Θ]ΟΡοηηθδβιι9, ΠῚ. Υ΄ὔ 

ἵν δέν ἴ νἷ! 5. δ, ΧΙ, 18, 16] 
δα: γΠ. ᾿. 41. ἀγρῖνϑβ Ἴἢ6, 

. ἦι, 18: π΄ ἢ. 7; π|. ἐϊ. 21, 
μα 11: ἴῃ ἐπο ον πἰρηΐδη ΑΙ, 

. 17-22, 111. 156-17, ἰἵν. 
: Ῥοββθβϑίοῃ οὗ Οοτ- 

ἰηΐἢ, ΙΥ. ν. 1, 2; {Προ ]γ 
οουλίσν ἱηνδάοά ν ἴἤπο 1,806- 
ἀδοιηοπίβδηβ, ΡΥ. νἱϊ. 2-7: ἰμονους 
ἴο πίδπάταν ἕροὰ Οοτίπη, Υ-. 
ϊ. 84, 86; υῃἱϊΐο πὶ ΤὨΘΌΔΩηΒ 
δηὰ Ατοδάϊδηβ δηὰἃ ἰἰηνδαθ 
Τ,δοοηΐδᾶ, ΥἹ. ν. 16-δ0 ; ΘΟΙΒΔΥΒΕ 
ὮὈν [ἢ6 ᾿Ι,δοοθἀδοιηοηϊδῃβ, ΚΠ ὶ 
20--8 2 - 4]1Π|ὁἅ νι͵ ἢ ὍΘ ΑΓΣοϑα ΔἢΒ 
δααϊηϑὲ 186 ΕΘΗ, ΥἹΙ. ἱν. 29--30 . 

. ΔΠἰοα τί [86 ΤΘΌδηΒ δραϊηδὺ 
[η6 1,δοραδοιηοηίδηϑ, ΥἹΙ. ν. ὅ 

Ατίδουϑ, Ρογϑίδῃ ᾿ἰθυῦθπδηῦ οἵ 
Οντιβ {π9 ὙουΏΜΟΥ, ἹΥ. 1. 27 

ἈτοΟΆΓΖΑΠΟθ, Ῥογβίδῃ βαδίζῃ, 1. 
ἷν. 7; Υ. Ἢ 28: Ὑϊ. 1. 27 

Ατἰβέδγοῃυβ, Δ ταϑ μαι, οὔθ οἵ [ἢ9 
ἐν Ἠυμάτοά, Ι. νἱ. 28: τ. 

Ατἰβίοοὶοβ, Αὐμοηΐδῃ, ΥἹ. 11}. 2 
Ατἰβύοογαῦδϑ, Αἰμϑηΐλης ΩΘΏΘΙΑΙ, 1. 

ἷν. 21, ν. Ἶ6, νὶ. 29, νἱ!. 2 
Αὐἰβἐοάθιηυβ, Ἰ,Δοοἀδθιποηίδῃ, 

"δγάϊδῃ ΟΓ Α ΘΒ ΡΟΙ 8, ΓΥ. 11. 9 
ἀΌζοΠ66, Αὐῃοηΐδῃ σοπΟΣϑὶ, 1. 

6, νἱ. 80, ΙΝ. 1 
ἰοβθηθ68, ϑντδούβδῃ, 1. 11. 8 

γε σι ἰοοδυβ, Ἰ,Δοθάδοιηοηΐδη, Υ͂. 
ἷν. 

ἀπε Βυζϑηΐζίηθ, 1. 1ἰ}. 18 
Ατἰβίορδοη, Αἰμϑηίδη, ψί. ἢ}. 2 
Ατἰβιούβιθθ, οὔθ οὐἨ ἔϊιθ ΤΠ δῦ 

ΑἸΏΘΏΒ, Π. ἐϊ. 18,111. 2, 18, 46 
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ΑΥΏδΡΘΘ, Ῥογείδη, 1. 1]. 12 
ΑΣΔΧΟΓΧΟΒ, πα ἢ Μκίηρ, ἀϊοΐαῦθϑ 

{860 Ῥοδοθ οἵ ΑΘΌΑΊΟΙΔΕ, γ. 1. 81 
Τηΐα, Αατοΐογδ, ΡΥ. ΤΗ 20; οἵ 
ἌΝ ̓ν. 1. 41 : 

οὗ Αὐ] 6, 84 
ΑΒ68, ἴονγη. ἸΝᾺ Ατοδάϊα, ΥἹΙ. ν. 11], 15. 

ΒΘΔΏΒ, [Π0, Υ͂ἹΙ. ε 
᾿ Αβία ΜΙΠοτ), Π ι. 18; 

πο 6-21, ἶν. Ὁ. 25, 
. ἢ. 4.8 1, 1δ, 

Υἷη δα ν γ. ᾿. 31, ἢ. 8; ὄ ὑπ. 

. 80 
αὐῆνθολος, 1, δοθαδοιηοῃίδη δατηΐγαὶ, 

1 
ΔΕΙΣΤΑ, Ω- ἰῃ Μυεία, Ατύθιηϊβ οὗ, 

Ιν. Φ 

Αἰδγηθυβ, ἴον ἰἢ ΑΘ0]15, 1. 11. 11 
Αἰδθηδ, 1. ἱ. 4, ἢ. 1, ἰν. ἼΣ 'νὶ. 1; 
τ ἐν. ν. 80 π|. ἰ. ̓ 21-.28; ΑΙΘοδ, 

7 
κιϑώμα Βιογοηΐδῃ, ΠΙ|. ἱ. 18 
[ΏΘΏΒ, 1. ἰ,.1-π| ἵν. 88 θα υΘΗΟΙν ; : 
πι. ἱ. 1, δ, 7; [ν. νὶϊ]. 9, 24, 84; 
γἿ. 10 86,1. δὲ, ἰν. 2, 25, 84, 66; 

9, ἰ. 5, ἶν. 19, 20, ν. 38, 
τε εἴν 

᾿ δὲ Αἰμθηίδῃβ, εἰ, ἀοζθαίοα ἰπ 
7η6 ΗοΙ]]οβροηῦ, 1. ἰ. 1᾿; νἱοἱοτίουβ 
πῃ τ. 6 θαύεϊοα' οἵ ΑὐὈγάιυβ δηὰἃ 
ΟΥὐσίουβ Ι. Ἐ5. Βοηῃἃ δῃ 
οΧροαϊῦ τ ΤῊ ἴο Αβίδ, ἱ. 1-18 ; 
οδρῦυγθ Βγζδηζίυπι, ἣ Ἅ. 14-21 : 
ὁἤὔοοβθ ἀϊοϊδίδάθθ ἀϑῃοΓΑ -ἰπῃ- 
ΟὨϊοῖ, 1. ἱν. 8-20,; ἀροίοαϊθα δὺ 
Νουθίχα, 1. ν. 1{-14: ἄθροβθ 
᾿ΑΙοἰδἰδάοθβ, τ. ν. 16-17; ἀοίθαιθα 
δῦ ΜΥΕ]ΘΩ6 1. νἱ. 168-17; νὶο- 
ἰοτίουβ δὖ ἀσαίμυβδθ, 1. νὶ. 24- 
38; {Π6]Ὁ ἐτϑαϊχηθης οὗὐ Ὁ}6 
ΑΤξ Πυδδ0 ΩΘΏΘΙΔΙΒ, 1. νἱὶ. 1-88δ; 
ἐποὶγ ἢσοῦ οδρίυτθά δα Αθαοβ- 

ἴδτηὶ, Ππ. ἱ. 220-29; βίασνοὰ 
ἴο ΒΙΌΙΩβαίοῃ, Η. Ἠ. 2-28 

ΘΓΙῺΒ οὗ {Πο]Σ ΒυΙΤΘΏΔΘΥ, τ. ἢ, 
20; υῃᾶθὲ [9 τυ]ὶθ οὗ {86 ΤΗϊτίν, 
ΤΙ. Ἢ. 11-ἰν. 234. ὑποὶς ἀθιηο- 
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ΟΥΔΟΥ τχοβίοσοα, 11. ἷν. 294-48: 
ἴδκο ρᾶγὺ ἰπ΄ Γιδοοἀδοιποηίδη 
ΟΔΙΏΡΔΙσΊΒ, ΠΙ|. 1. 4, 1ἰ. 96 ; δθριδὺ 
[09 ΤὨΏΘΌΒΔΗΒ ἈΠ τῳ {6 1,806- 
ἀΔΟΟἾΔη8, ΠῚ. ν. 16-22 ; ἴῃ 
ἴπ6 Οοτίπιῃΐβη Ὗγδσ, ιν. ]]. 1).21, 
ἰ. 1δ, ἱν. 1, 2, 16:19, γν. 13-19, 
νἱ. 1, νἱῇ. 9.29; ν. 1. 1.29: ΠΟΙΣ 
τοϊδείοα ἕο ἐδθ᾽ Ἐθηθ οἵ Ἀπία!- 
οἰάαδβ, 0ὺ ὋὍ 29, 81, αϑϑὶβῦ ἰῃ 
{π6 ἠδογαδίοι οὗ ἐροθοῦς ν. ἵν. 
9-12; Εν Ἐπϑιηβοῖνοβ τ ἢ ἐδθ 
ΤὨΘΌΔΗΒ, ἷν. 84: ὩδΔΥΔΙ ὙΔΙΓ 
σαὶ θ 86 δ Ἀεήβλνμες Κ᾽ πολύν ἰν. 
θ0-66: γϑδοθ δηὰ ὙᾺΣ ἘΝ (δὸ 
ΤιΔορἀβοτποηίδῃ, γΙ. 1. 1-5; 

ΘΘΜΟΝ ἴο ὕοτοστα, γι. ἰἱ. 
σΟποϊυὰθ ὑοδοὺ τὸν [0 

ὁ ὅδ, ιϑφομοῖθὰο ΥΙ. 111. 1-20; 
ἐποῖς αὐυὰθ ἰοναγὰ ἐδ ΤῊΘ- 
ὈΔὴΒ δἵΐζοσ 1 ϑυοῖζα, ὙΙ. ἰν. 1090, 
20 ; δϑϑίβῦ [09 ΤιΔοθἀδϑιηοῃδῃβ, 
γι. ν. 839-862: οομοϊυάθ 8η 
ΓᾺΠ ΤΥ Το λ.,2.5} ἔπθπι, νηὶ. 1-14: 
πῃ ἐῃο Ατοδαίδηβ, Υ!. ἱν. 2, 8: 
'π [86 ἐδ σνις ᾿οἵ Μαπέϊηοϑα, 

ς 29, εἰ 
19, 20: ΥἹ. τὰν ἕν Ι. 
8θ, ν. 4: ν΄. ᾿ ὝῊ 

Αὐἷϊ8, ἴον οἡ ὑπϑδτα οοδϑὺ οἱ 
Βοθοίία, πι. ἰν. 8, ν. δ; γπ. ὶ. 

Αὔση, ἴον οἡ ὑῆθ ὈοΣζάσθΥ Ὀθύνγοθη 
Μοββθηΐα ὅπά ἘΠ}8, ΠΙ. 1ἰ. 26, εἰ. 
8, 10. Αὐ]οηῃίδῃβ, ἼὯθ, 1Π . αἱ. 8 

Αὐυϊοροδβδοθβ, Ῥογείδῃ δαρύνα π. 
ἷ. 8 

ἜΡΤΗΙ Αὐμοηΐδη, ΥἹ. ἰἰϊ. 2, 7 

ΒΑΦΆΘΙ, Ῥογβίδη ΟΟΙ Δ Π ΘΓ, ἢ 
Υ. 

ἘοΠΟΙΟθΙΙΙ; ἤδρ!]6 οὗ Βοηᾶϊΐε, Π 

ΒιΙΓΠγηΐα (Βιγηΐδη ΤΉΣδΟΘ), ὕτὸ- 
νίηοθ ἰῇ Ὡογίθοσῃ αδὶδ Μίῃοσ, 
ΗΙ. 11. 2, ὅ. Βιὼ ΠΣ 
δ|80 ἐν ΓΕΘΙΔΏΒΝ, ΜΘ 1. 111. 2, 8 

ἐμ ἀἰβίσίοῦ ἰῃ ἐπῆαν, Θζγοθϑοςο, 
1π. ν. 1, 24. τ 35, {ϊ. 16 
84. ΥἹ. ΓῊῚ , 21, 92. 
ΓΑ κυ αῚ ΠΎος Ι. ΠῚ τοῦδε 
ἴο ἴδκθο Ρᾶτὶ ἴῃ ἀντ α γεῦ Ἀλλ 



ΙΝΌΕΧ ΤΟ 

Αἰδθηθ, Π. ἱἰν. ὅθ ὉΓ δεᾳδϊηδὺ 
[76 Ἐ]ΘΔΠηΒ, ΠΙ. 1ἰ. 26 ἴδκο ρασχὺ 
ἴπ ὅθ ΟοΥηἰίδη ὕες, ΙΓ. ἰὶ. 17,΄ 
18, 1}, 8, 1δ, 1ν. 1, 3, 0, Ἴ5, Υἱ. 

δβϑίδὲ ἴῃ του αἰπα {ὴ9 
ΣΆ τ Αἴμθηβ, 1Υ. υἱὴ!. 10; 
(μοὶ τοϊδύδοῃ ο ὑπὸ Ῥϑδϑοθ οἱ 
Απηΐδ!οίάδδβ, ν. ἱ. 82, 838, 86: 
δαἰὰθὰ Ὁ πο Αἰμοηΐδηβ, ν. ἰν. 
84. ἰη {π6 Ῥδδοθ οἱ 371 Β.0., 
γί. ᾿ἢ,. 19: ἐπ ἴῃ θαιΕ]9 οὗ Τϑυοσέξα, 
ΨΙ. ἰν. 4, θ: ἰηνδᾶὰθ 1,δοοηΐβ, 
ΥἹ. ν. 23, ὅ1; ἴῃ ἴῃ6 οδΔτηραίσῃ 
οὗ Μδηθηθα, ὑπι ν. 4 

Βοροξυβ, Τ,Δοθἀδοιηοηίδῃ, 1. ἰν. 2 
ΒΙΒΗΟΒΙ, Τ,Δοοαδοιηοηΐδη ΘΡΠὮΟΥ, 1 

ΒγΥσδηζίυμι, ον οὐ {16 Βο5 Τρ; 
ΠΟῪ Οοπβέβηξίποριο, 1. 1. 88, 
οαρίυτοα Ὁ ΤΡ πε τ μϑ ΑΝ γ: 
ἐ1. 2-21: ἷν. 1; Π. ἰϊ. 1,2; 
Ιν. υἱϊ!. Ω7, ἘῊ ΒνυζΖδηίίηθϑ, ἴδο, 
1.1. 86, ἢ. 116-19: 1Υ. νὴ. 27 

Οδάσηθα, ὑπο, οἰΐδαθὶ οὐ ΤΏΘΌΘ8, 
βοϊζοὰ ΓΚ Ὧδ6 1,Δοθἀδοιηοηΐδῃβ, 
ν. 11. 29, 381; τϑοονοσϑά ὮΓΥ ζῇ 
Τμοῦτδ, ν. ἱν. 11; ντἱ. 1]. 9, 

ἐμ ττοὺν: 106, ῬΘΟΡΙΘ οὐ ἰΐθ0 
ἡνεβύθται οὺ οοϑα οὗ [186 Οδδρίδῃ 
θα, Π 

ΟδΙομθάοη ἸΡ ΟἹ ἴῃ6 Αδίδίϊο 
οοαδβὺ οὐἨ {6 ΒοΒΡρογυβ, 1. ἱ. 26, 
8ὅ, 111. 2-12, π. ἰἰ. 1, 2; ιν. 
νὴ. 31. Οδίοποάοπίδηδ, ἐδ, ἋΣ 
Π]. 2-9.; γ΄. υἱῖ. 28: υ. 1. 28 
ΟδΙοποάοηία, 1. 1. 22 

Ο411188, Αὐμοηΐδη ΔΙΌΏΟΗ, 1. νἱ. 
ΟΔΠ 45, ΑὐΠπμοηΐδη ΘΟ ΠΟΓΔΙ πα ΜἘΕΒ 
Ἰηῃ, ΤΥ. ν. 18, 14: ν. ἱν. 22; 

2, 8 
ΟΔ}}185, Ἰ,Δοδἀδϑιηοηίδῃ, ΙΥ. ἱ. 1ὅ 
ΘΔ δὲὰ, 1,δοϑαἀδοιηοῃΐδῃ, 11. ἰἰϊ. 14 
ΘΔ Πίυδ, Τοαθδη, ΥἹ. ν. δ-8 
ΟδΙΠογαύααθ, 1,δοθαδοιηοηίδῃ δἅ- 

τηΐγαὶ, 1. νἱ. 1-.36 
ΟΔΙτηθάοη, Αὐμοηΐδη, ΙΥ. υἱϊ!. 18 
ΟΔ}} βιμθη 68, Αὐμοηΐδη, ΨΥ. νἱ. 18 
(δ) δ ταΐυβ, Αὐμποηίδη, Ππ. ἱν. 27 
Οδμἰβίσαΐυβ, κω δἰδύθβιδῃ, 

ΥΙ. 1. 39, 111. 8,1 
Οαἰμχείμυ, ἀρ ὴ βοηδίογ, 1. 

ν 

ΗΕ] ΓΈΝΙΟΑ 

Ἰσ ων: οαἱῦν ἱῃ Αοίοϊία, Ἱν. τς Ἰ, 
Οὐδ γάοηι Ὠΐ8η8, (ῃθ, ΙΥ΄. νἱ. 

σμπιάξισα, Οτοοῖκ οἰἐν᾽ ἰη Πἰοῖν, 
δὶ 

Οδηηοηυβ, Αὐπθηΐδη βίδύθβιηδῃ, 1. 
. 20, 84 

Οδτγάΐα οἷν ΟἹ ΠΟΥΒΘΓ οοδϑὺ οἵ 
[π0 ῬὨγδοίδη ΟἸΠΘΓΒΟΏΘΕΘ, 1. ἱ. 11] 

Οαγία, Ῥγονίηοθ ἴῃ Βου ἢ γϑβύθγῃ 
᾿Αβἰδἃ ΟΥ, 1. ἱ. 10, ἱν. 8 : 11. ἱ. 
16; 1π|.ἰ. 7, 8, ᾿ἰ. 2.19, ἰν. 11- 
21. Οδγίδηβ, {Π:9, ΠΙ. ἰἰ. 16 

Οδγμασίηΐδηβ, 6,1. ἱ. 87, ν. 21" 
πι. ̓ὲ. 924, Ηἰἶ, δ 

ππρόξμα τον ἰῃ ποσίποσῃ 1,δοοηΐδ, 
ΨΙ.ν. 25, 27; Υἱ:. .:ἰ. 28 

ΘΈΒΤΟΜΙΒΙ ἰόντα ̓ αδὰ ῬΗἱδίη ἴῃ 1 νάϊβ, 
" 

λΉπηα, ατοοῖκ οἷν ἰπ ϑδίοὶν, 11. 

Οδυθ, τ τα ΤΣ ἐν 1ν. ἰ. 20 
Οβῦσθῃ, οἱἐν ἴῃ ἐδο Ἰτοδά, πὶ. ἰ. 17. 

ΟδὈτδηΐδῃβ, [ἢ9, 1π. ἰ. 18 
Οδάτοϊδθ, οὐδὲν ἐπ σία, π. ἱ. 16 
(οΙ08, ΨΙΙ. ἱ. 20, 31 
Οθ!υβ τηουηΐδίη ΠΘᾺΓ ῬΏΉΪ].Β, ΙΥ͂. 

ΟΘμΟἤΓΟδΘ, ϑαϑίοσῃ ροχγὺ οὗ Οογίηξῃ, 
Ιγ. ν. 1; σι. ν. δ1; τ. ἱἰ. 17, 
41, ἷἱν. ὃ 

Οθοϑβ, ΟὨΘ ̓  Ἂδθ Ογοϊδάᾶεβ, ν. ἰν. 61 
ΕΣ ΤΕ ἜΠΜΙΝΣ ψοϑὲ οἵ ατοθορ, 

ΤΡῸ ΕὐΠΟΥῦΣ; Αὐμθηΐδῃ βΘΠΘΣΔΙ, 11. 

ἙΟΡΠΙΞΟΘΟΣΣ, Αἰ Ὠθηΐδη 
νΙ. ἰἰ. 2; ΥὙἹἱΙ. ἱ. 12, 14 

ΟΟΡἢἰβορἤῇοῃ, Αἰμθηΐδη, ΤΠ. ἰν. 86 
ΟΘρηΐβυβ, τἶνο οἱ Αὐδίοα, Π. ἷἱν. 

19: τῖνοσ οἱ Βοθοίία, ΙΥ. ἰἰΐ. 16 
Οϑγαιμοίου, αυδτῦοσ οὗ ΑὐΘΗΒ, 11. 

. 38 
σοξιρῖο ἜΝ, ἰῃ Οαείδ, 1. ἰν. 8; 

ΟΠ δρσγίδθ, Αὐμοηΐδη φόηθγαὶ, Υ. ἱἰ. 
10, 12, ἷν. 14, δά, 61; ΓὙἹ. ἰΪ. 
80᾽. ΥΙΙ. ἱ. 2ὅ 

ΟΠ ΒΘΓΘΙΘΟΒ, ΟὨθΘ οὗ με ΤῊΓΟΥ αἱ 
Αἰ ΠΘ6Ώ9, τ. ἰἢ. 2 

ΟμΒΘ ΙΒ, 1,.δοραδιηοηΐδῃ ΘΡΏὮΟΣ, 1]. 

ΟΥ̓δίου, 

ΟὨἼΔΘΓΟΙ, ἘαΡΕ ΠΘΕΊΘαΙΒΩ ῬΟΪ6- 
ΠΆΓΟΙ, 1. ἵν. 8 

ΟΒαϊοἰάΐδηβ, {86, ὅἴμι. οἵ ΟἸιαϊεἰ3, 
οἱν ἰπ Ἐ θοθᾶ, ΙΝ. 1ἰ. 17 
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κκ2 



ΙΝΌΕΧ ΤῸ ΗΕ ΓΈΕΝΙΟΑ 

ΟἸμδσγθβ, Αὐῃοηΐδη σΘΏΘΓΔΙ, ΥἹὯΙ. ἰΐ. 
18-21, " ὶ, ὃ 

1. ἢ]. 8, ν. 17; 
ἰ. 8, 9᾽. ιν. ἢ. 
Τρ 1. Τ. 

οὐ οὶ δα οον Αἤβη: ΨΙΙ. ἱν. 28 
ΟΝίοβ, ἰθδηὰ ΟΥ̓ ἰπ6 Ιοπίδῃ οοϑϑῦ, 

ι. ἰ. 82, νἱ; ὃ.88;; π. ἰ. 1-17. 
ΟΠΐδηΒ, ἴδ, τ. 6; πη. 11. 11 

ΘΒ τθπιοῃ, ΟΠθὶ Ἐν ἐὰν" ΤῊ δἱ 
ΑἸΒΘΏΒ, Π ἐἰϊϊ. 2 

διυνπουοίως ἰοσσῃ οἢ [ῃ6 ΒΟΒΡΟΓΏΒ, 
1. 1. 22, ἡ. 12 

ΟἸ]Ποῖα, Ῥγονίηοθ ἰῃ βουΐῆοσῃ Αβὶδ 
ΜΊΠΟΣ, πι. ἱ. 1 

Οἰμδάοη, 1,δοϑαδοιηοηίβῃ, 
ΒΡΐΤΘΟΥ οὗ, ΠΙ. 11]. 4-11 

Οἰδϑὶ Σ ΒΥτδοῦθδη ΥΙΙ. Ι 28 
ΟἸ ΠΔοσοη, τηουῃ Τδηρο β608- 
δ Βοροῦία ἔγοῖὴ Αὐ οι δηὰ 
Μορδγίβ, ν. ἰν. 836-89; ΥἹἱ. ἱν. δ, 2ὅ 

Φοτῃ ἴῃ Μγεα, οὐ [ἢθ 

ΟἸΙδάδυ, τἶνο οἵ ἘΠ8, ΨΙΙ. ἵν. 29 
ΟἸδζοτήθηϑθ, οἷν οὐ ἋἪη06 Ιοπίδῃ 

οοδϑῦ, 1. '. 10,11; . 81 
ΟἸδαπᾶθυ, Βογομίδη, τ Ἵ. 46 
ΟἸΘΑΓΟ 8, Ι, ΔϑΙηοηΐ δῇ βον Γ- 
ΟΣ οἵ ᾿Βυσδηίίυμη, 1. 1. 86, [ἰϊ. 
1ὅ-19 

ΟἸΘΔΒ, 1,δοδαδοιηοηίβῃ, Υ. ἶν. 30 
ΟἸοίχθηθβ, Ασδηϊπίδη, Υ. ἰΐ. 12 

Ο0ῃ-» 

Οἰοἰποτηβδομῦμ, ᾿ ΔΟΜΙΟΔΙΒΗ: 
ΘΡΏὮΟΣ, 11. 

Οἱδι ὕ6 168, ἜΣ τον ὙΡΗ͂ΡΣ ων. 87 
ΟἸοοοτίίυβ, Αὐποηίΐδη, Π. Τὰ 20 
ΟἸδοιηργοίιβ, 1,Δοθἀδοιμοηΐδῃ κίηα, 

ἴῃ οοτησηδηᾷ δϑδὶηβὺ 0ἢ9 ΤΠ τα 
ν. ἰἱν. 114-18 δηὰ ν. ἰἱν. ὅθ: 
βοηΐ ἴο δἰὰ ἴῃ0 ῬὨηοοίδῃβ, Υ͂Ἱ. ι: 
1; ἀοίραίδα δηά β]αίη αὖ 1ϑυσίζϑ, 

ΟΥ̓. ἵν. 2-15 
ΟἸδοσηθᾶθβ, οὔο οὗ {Π|ὸ Τηΐτν δ 
Αὐθη8, Π. 1}. 2 

ΟἸθοΏΔΕ, ἐν ἴῃ Αὐρο δ, ΥΠ. ν᾿ 16 
ΟἸΘΟΙΨΤΏΊΒ, 1,Δοοἀδθιιοηίδῃ, γ. ἵν. 

925-82: ΥἹ. ἷν. 14 

500 

ΕἸΕΟΡ ΘΌΝς ΑὐΠπθηΐϊδηὴ ἀδιμαροσθο, 
Ι. Α 

ΤΙΘΟΒΙΊΘΠΟΣ, Ι1,δοράἀλθιμοηΐδη ΘΌΠΟΣ, 
10 

ΟἸοοβίζαςιβ, Αταῖΐνο, 1. 18 
ΟἸοίογίδηβ, [Π6, ἰηἢ. οὗ ἜΝ ἴονσῃ 

ἴῃ Ατγοδαΐα, Υ. ἦν. 86, 57 
Οατὶα ἐπὰν οἵ, 

ΔΗ. ὩΣ: νος ταῇ ο ψὶΐυπι, 
ἰόνῃ ἴῃ Αθϑοΐ!β, ΠΙ. 1. 

Οοοστγαΐδαβϑ, Βοοοίίδη, 1. ἴηι. 1δ, 22 
ΟοἸἸ νύ, Αὐδὶο ἄθτηθ, Υ͂ . 1. 96 
ΟοΙομδα, οἱΐγ ἰῃὰ 6 Ἰτοβδᾶ, ΠΙ|. 

Οοῖοι ΠΟΩ, οἷν ἰη Ιοπίβ8, 1. ᾿ἰ. 4. 
ΟΟἸοΡΠοηίδῃβ, ῃθ, 1. εἰ, ἃ 

ΟΟὔΟΠΗ, Αἰῃοηίΐδῃ ΦΘΏΘΓΑΪ, 1 ἦν. 10, 
ν. 76-90: ἀοίθαϊθα ἐπὰ Ὀϊοοκ- 
δαοὰ δὖ Μγαϊοπο, Ι. νἱ. 15-38 : 
Ι:. νἱῖ. 1; ἸῖΒ θοῦ οαρίυγοα αὖ 
Αοβοδρούαιι, Π. ἰ. 28, 29: 
νἱ ΟἿΒ δῦ Οηΐάοακ, ιν. ἢ 
10-12: ΟΧΡΟΙΒ ἴ:6 [1,206 86- 
τηοηΐδῆ ΠΟΝΘΓΏΟΙΗ, ΙἹΥ̓́. νἱὶ!. 1-6- 
ἢἶβ8 ὁχ ἰἰίοη δρδϊηβῦ 1,ϑοοηΐδ, 
ῖν. υἱῖἱ. 6-8 ; τὸ αΠάκ (6 γγ8 115 
οἵὗὐ Αὐἰῃθη8, ΙΡ. νἱ!}}. 

͵ν. υἱ ]. 16 
δότονει, ἰβ]δηὰ νυοϑῦ οἷ᾽ ΒΡῈ, 

γν. ἰν. 64, 66: ντἱ. ἰΐ. 
ΟΟΓονσδόϑῃβ, ἴῃθ, ΥἹ. 1. Ὑ 

[8.}.-} (Ροτβορβοπο, ἀδυσηῦοῦ οἵ 
Ὀδσηθίου, ΥἹ. 

ΟὈΥ̓ΘΒΒΊΒ, οι δ Ὁ ὭΘΑΙ ἘΕΡΗΘΘΊΒ, 
1. 11. 7, 9, 10 

Οογίητζῃ, 1π ν. 1: ΤΥ [Π- 15. υηἱοὰ 
νυ ἢ ἌἌΓϑΟΒ, 1Υ.Ψ ἷν. 6, ν. ᾿; αὐτὴν 
ἰηάοροπασηῖ, Υ͂. Ἰ. 54, 
πϑδαυδγίουβ οὗ ἐπ 8}1165 ἴῃ ἐς 

ἐν ν. 

16, 40, ἶν. 4, ὅ, ν. 16. Ὀοτλεδίατια, 
π6, Π ἱ. 81, ̓ 82: ἅτε (0 68. 
ἐτυοίίοη οὗ ᾿Αἴμόηβ, Π Ι. 19: 
Σοΐυβο ὅο ἔδκϑ μαζί ἴῃ ὀδιηραίσῃ 
δαδϊηβῦ ΑΟΠΘΠΒ, Π. ἰν. 80: ΟΓ 
δραϊηδῦ ὑπΠ0 Ἐ]ΘΒΠ5, ΠΙ. 11. 25: 
οἵ ΒΕΛΙΒΩΡ 1ῃ9ϑ ΤΏΘΌδη8, ΠΙ ἐν, 
17, 28; {δκο ραγῦ ἔπ (0 Οὐτίῃ- 
ἐπίδῃ ὅταν, ιν. ἰϊ. 11, 14, 17, 29, 
25, {ὲ|. 18, ἷν. 1-19, ν᾿ 1, 19, 
νυ. 10, Ἴ1; ἰπῦθγπδὶ βέσίο 

Φ 
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ΔΙΠΟΠΩ, ΙΡ. ἵν. 1-17: {δοὶς 
τοϊαύίοη ἕο ἴθ Ῥθδοθ οἷ Αηΐδ]- 
οἰάδαβ, ν. ἰ. 84, 86: οὐ {Π0 Βἰὰθ 
οἱ {86 Ἱ,Δοθἀ Δοιποηΐδῃβ, γι. ἰὶ. 

ἷν. 18, ν. 29, 37, 52: ἀοίθαί 
ὅλο αμοβδηο γπ. 1 

Θ Ῥθ80θ ὙΠ ἐμ ΤΗό δμ8, 
1. ἱν. 6-10. Οοσίηϊπίδῃ Ου], 
ΥΙ. 1. 9θ.ὡ Οοἤηϊηίδη ΑΓ, δεθ 
δῦονθ 

τΟτοΙΒα, ἴον ἰῃ Βοθροίία, αὐ] οἵ, 
168-20 

σοτγαιδείυτι (Υῖοον, Ῥγοηοπουν 
οβϑοηΐδ, τ 

Οο8, ἰϑαιὰ οὐ ἡ ἪΝ ἘΜῈ οἵ Οατία, 
1. ν. 

ΑΝ ΠΩ ΕΑΥΤΩΠΑΒΙ ΠῚ ΘΓ (ὉΓ- 
ἰη, 1ν. ἰν. 4 

ΟΥΔΩΠΟΠίΔΏΒ, Ὧ6, πῆ. οὗ Οτδῆηοη, 

ἈΣ ΤΕ ρας 08. ἘΛΑΘΝ ΠῚ 88 δοιηοηΐδη - 
μοξιμα μρὺϑῚ ἱ. 82, ν.1 

δὲ ἴονη ὭϑΔΓ ΑΡνάυβ, ΙΥ 
ὙΠ}. 37 

Οτούδῃβ, ῃ6, ἰηἢ. οἱ ὑπ ἰϑ]δηὰ οἵ 
Οἴοῖο, ᾿ν ΜΠ 16, νἱὶ. 6; νη. ν. 
10 

Ογουδὶβ, Βορούύϊδδη ροῦῦ οὐ ᾧ6 
Οοτἰπιπίδη αι, τ1τ. ν΄ πς 
ν. ἶν. 16, 17, 600; τἱι. ἰν. 8 

Οτίρρυβ, Ἀγγδουβᾶη ΨΙ. ἱ]. Ω 
Οὐἰδβ, ἰοδᾶοσ οἵ ἴῃ Τηΐγὺν δὖ 
ΑΥ6Ώ8, ΠΙ. ἰἰΐ. 2-δ6, ἱν. 8, 9, 19 

ὉΥῸΣ ὯΒΕ, ̓Πμοιοαίοη, ὈΙντορίς νὶο- 
τι Ππ. Εἰ. 

ΟΥΟΙΙΤΏΥΟΏ, ΞΡ Οὐ δο Ι5ϑ0ἢτη18 
οὗ Οοείηζῃ, τν. ἱν. 13, ν. 19 

Ἰὸ πέλτας οἰὖν ἴῃ Ατοδαΐδ, ΨΙΙ. ἷν. 

μὐδυνν ὯΪ1 οὗ, αὖ ΟἸντηρίβ, ΥἹΙ. 

οἰβίεῖον, Αὐδμοηΐδη ΩΘΏΘΓΔΙ, ΥἹ. 

σνάοῃ, Βνυσδηύίηο, 1. ἱἰ. 18 
ΟΥΘπΘ, ὧπ6 νοχύὺ οἱ Εἰΐβ, πὶ. 1. 

27, 80; ΥἹΙ. ἷν. 19 
Οὐϊοῦ, ΑΓαΐνθ, πι.ν.1 
Ογηο, ὕονσιι ἰῃ ΑΘΟ]Ϊ8, ΠΙ. ἷν. 27 
ΟΥ̓ΒΟΒΟΘΡΏΉΔΙΔΟ, νἱΠδαθ ἰη Βοθοῖΐβ, 

ν. ἷν. 1δ᾽; ΥἹ. ἷν. ὅ 
Ονρσγυβ, ἰιέπας βου ἢ οὗ ̓ Αβία ΜΙπΟΥ, 
11. 1. 20 ; ΙΓ΄. νἱ!ἱ. 24 ; γο. 10, 31 

ΟΥΤΘΔΘΔη8 "ὧι, ἰδ. οἵ Οντθῃθ, 
Ὅτοον οἰδγ ἴῃ πογύμοσῃ Αἴτίοδ, 

Οντυβ, ἴΠ6 Ὑουηίοσ, Ρογβίϑη Ὀγίμοθ, 
δἰὰβ ὑπὸ 1,δοϑραδϑηγοηΐδηβ ἴῃ {6 
Ῥοϊοροῃηθβίδη ὙΆΣ, τ ὰ 8-7, 
ν. 1-8, νὶ. 6-18: π|. 1. 1-1,5᾽ 
"ϊ. 8; διἷβ οχροθιίου δραίηβί 
ΑΤΆΧΟΓΧΘΟΘ, 11. ἱ. 1-6, ἱν. 2: 

ἽΥΙΊΙ. ἱ. 12. ΟΥγϑδῃβ, ἔμϑι ΑΥ̓ΤῸΝ 
ατοοκ ὑγόοορϑβ, ΠΙ. ἰΐ. 7, ν. 20 

Ογίδογα, ἐρϊαθα᾽ (δηὰ ΩΝ δ οὗ 
Τ,δοοηΐδ, Ιν. νἱϊ!. 8. Ὑ ΒΠΛΙΕ, 
πο; ἽΝ: νἱ. 8. Ογν μοι, ἵν 

Ονὐσζίουβ, οΟἷὐγ οὐ ἐὧδμθ ῬῬιοβοηῖί, 
Ὀαὺ16 οὗ, 1. ἱ. 11-18 ; 1. Εἰ. 18 : 
πι. ἰν. 10. ΤΥ̓ΕΙΟΘΗ͂ΒΕ, ἔῃ, τ 
10, 20; 1Υ. 1. 

Ῥασαδηΐδη, (86, ἴλη. οἱ Ῥασζάδηιβ, 
οἱῦν ἴῃ τὴ Ττοϑὰ, ΠΙ. ἱ. 10 

Ῥαγίυβ (ΟΣ ασγίδθυβ) Ῥογβίδη Κίηχ, 
τ. ἢ. 19; π΄ Ἰ. 8, ὁ 

Ῥβου]οἰυτω, οἷν ἴῃ Ῥηγυαὶδ, ΠΘΆΣ 
ὑπὸ Ῥτοροπεε, ΠΙ. ἷν. 18: ν΄. 

ὭθορΙθα, ἴοση ἴῃ Αὐἰζίοδ, 1,δορᾶδο- 
Ιηοηΐδὴ οδάᾳαυδγίοθ ἰῇ (ἢ6 

πηθβίδη 
, ἢ]. 22; 

π. 11. 7, ἢ]. 8; ΠΙ ν. Η 
Ὠοίσπιδ, αὐδὺ ἰη Ῥίγδθιβ, Υ. ἱ. 2] 
Βοίδοη, 1,Δοράἀδθοιηοηΐδη ὐδρδοῖς ἢ 

Υ. ἵν. 88 ; ΥἹ. ἰν. 14 
ὨοΙρϊ, (οντ ἴη ῬΠοοὶβ, δβἰύθ οἱ 

ΤΔΤΉΟῸΒ ἘΠῚ ]θ δᾶ ὀγϑοῖὶθ οἵ 
ΑΡΟ]]ο, ΠΙ. ; [γν. 1|1. 2], 
νἱϊ. 2. ;᾿ υπ΄ 1. 27. Αὐοιμίαμα, (ἢ, 
ΥἹΙ. ἱν. 80 

ὈοΙΡηϊηΐυτη, ἸΟΠΤΕΒΣ Οἡ ἴΠο ἰδ]απὰ 
οὗ ΟὨΐοβ, ἱ 

ΠΑΡΎΤΗ ΒΝ αοίδη, γ. 1. 929, 24 
θοιηδοηθῦιβ, ΑὐΠθηΐδη ἀϑποαὶ, Υ. 

ἱ. 10, 26 
Ῥοτηασίιθ, 1,δοραδοιιοηΐδη Κίημρ, 

ΤΙ. 1. 
ἘΡΕΙΒΕΟΗ ΙΒ, Βυσδουβδη ΩΘΏΘΓΑΙ, 1. 

Ποθζοσ, ΥἹ. 11}. 6 
ΤῬοιηοβίγδίιβ, Αὐποηΐδηῃ, Υ͂Ἱ. {ἰϊ. 2 
ΤΡΊΟΚΘΙΒΒ, ᾿ΙΙ,μδοϑάἀδθιηοηΐδῃ, ΥΨΙΙ. 

ΤῬοιηοὔομ, Αὐπθηίΐδβη, Υι. ἰν. 
τ ἐν" ουτύγοδβ ΠΘᾺΣ πον ΥΙΙ. 

ἱ 
Θδγου άᾶδβ, 1,δοοἀδοιηοηίδη ζθηθγδὶ, 

5δοὲ 
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(ΟΙΠΙΔηΔΟΥ ἰῃ {πΠ6Ὸ6 ψ8. νι 
Ῥογβίδα, 1Π. ἱ. 8-28, ἰΐϊ. 1-20; 
ΠΡ θ: [ν. ἰἰϊ. 1-8, νἱϊ. 8, 

Βογάδϑ, συϊοσ οὗ ΕΠ πνΐα, Υ. 1ἰ. 88-- 
43, ᾿ἰϊ. 1- 

Πίαρογδβ, Βμοάϊδη, 1. ἱ. 2 
ΠὨίοοϊοθ, οὔθ οὐ ἰδθ6 ΤΗηΐϊνγ αὐ 

ΑΥΠΘ6Ώ8, Π. ἐϊ. 2 
Πἰοιιθάοη, Αὐμϑηΐϑη σΘΏΘΣΑΙ, 1. 

ν. 160, νἱ. 22-.29, νἱῖ. 2.--29 
Πίοη, Αὐποηΐδῃ, ΙΥ. νἱ!}]}. 18 
ΟΠ, Αἰῃοηΐδη ΩΘΏΘΓΔΙ, Υ. 

Ὀἰοηνβίυβ, ὑνταηΐ οἱ βίγγδουβθο, Π. 
ἰϊ. 24, Ἢ : ὙΙ. ἰἰ. 4, 88 : ΥὙἹΙ. 
ἰ. 20-28, ἰν. 12 

Ὀἱοηγψδυβ, ν. δ. 19 
Θἱορο 68 1, δοοἀδοιποπίδη, πι.1}}. 8 
Πἰοβοι τὶ, ““Βοῃβ οὐ Ζοϑυβ," Οδϑύογ 

δηὰ Ῥοϊγάσυςορβ, ΥἹ. ἰἰϊ. 6. 866 
αἰδο Τγπηαδγί δα 

ΤΠουΠαΝο, Αἰδοηΐδη, 1. ἰϊ. 12; 
γ. 1. 

Ὀϊρηγίαδβ, 1,δοραδοιηοηίδη, 1Υ. νἱ}}. 
" 

ΘΟΙΟ ΣΙ ΒΠΒ, [Π6, ῬΘΟΡΙΘ ἰῃ ΕΡίσγυβ, 
γι. Φ 

Βοείουβ, Βοάΐδηῃ, 1. ἱ. 2, 4, ν. 19 
Ῥοτούμουβ, Αὐμϑηΐδα, 1. 1.18 
Ὀγϑοομ, Ῥϑ]θηθδῃ, ΠῚ]. ἰἰ. 11 
Ὀτδοοηξάθβ, ΟὨδ οὗ π6 ΤῊΣ δὖ 

ΑΥΠΘΏΒ, Π. ἰἰϊ. 2 

Ἐροάΐουπ, 1,δοραδοιηοηΐδη δάτΐγαὶ, 
ΤΥ. νἱ!. 20-23 

Ἐσυρύίδη Τιγίβα, 866 1,Αγἶδ8, 
Εϊοη, φῬοσὺ οὐ ΑἸ ΡΠ ΡΟΙΪ8, 1. Υ. 18 
Ε]δουϑβ, οἱ δὖὺὖ βουΐῃοσῃι οχύσγουηδυν 
ᾧ εἶθ Τητγδοίδη ΟἸΘΓΒΟΏΘΒΘ, 1. 

.«. 90 

ΕἸουβίβ, οἷν ἰῃ Αὐζίοδ, 1. ἱν. 8, 
94.Δδ. γΠ. ν. 16. ἘΠουδβίηΐδη8, 
{Π6, Π. ἰν. 9 

Εἰουΐδογϑθ, ἕονγα ἰῃ Βοθοίϊία, ἤθδΓ 
ὍὉὴ6 Αὐὐὶο Ὀοχάοσ, Υ. ἱν. 14 ; 
τηΐα, αἰδίσίοῦ ἰῃη Μαοράαοηΐβ, Υ. 

. 8 
ΕΠῚ5, οὖν δηὰ ἀαἰδίσίοῦ ἰῇ ννθϑύθγῃ 

ῬΟΙΟΡΟΠΉΘΒΙΒ, ΠῚ. ἰἱ. 28-29 ; 
1Υ. νἱϊ. 4; ΥἹ. ἴΐ. 8; ΓΥἹΙ. ἱ. 88, 
ἷν. 16-190, ΕἸθδηβ, 06,1. ἰἱ. 1; 
αὖῦ νὰ τί {Π6 1,Δοραδοιηοπίϑηϑ, 
ΠΙ. ἰἰ. 91-31 ; δ] ἱοὰ νῖ ὑΠ6Π|, 
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1ν. ἰἰ. 16: ΥἹ. ἰἱ. 8; γχρίυβο ἴο 
δοοορῦ ὋἢἢΡ Ῥϑθβοθ οὗ 837] Β.0., 
ὙΙΘ-΄ν. 2, 8; δἰὰ {π0 Μδηηθδη8, 
ΥΙἜ. νυν. ὅ, 19; υηΪϊΐο νἱΐ {Π6 
ΤὨΏΘΌΔΩΒ δηὰ ἐἀπνδὰθ 1,δοοηΐβ, 
ΥΙ ν. 23-ὅ0; Υ"Π. ἱ. 18 : ὈΘΟΟΙῚΘ 
Ποβύ!]α ἰο {9 Ατοδάΐδηβ, Ὑῃ. 
ἷ. 26, 32; δ ΨΆΓ πὶ 6), 
ΥΠ. ἵν. 12-8δ ; υηἱϊΐοὸ υυἱὶ ἢ οὗΠΟΣ 
ῬοΙΟΡοποβίϑδηβϑ δραϊηδῦ ὑη6 ΤΏΘ- 
ὈΔΏ, ΥἹἝ΄. ν. 1, 18 

ἙΠνταΐα, ἴον ἰῃ Ατοϑδαΐα, Υ]Ἱ. ν. 18 
Ἐπάμα, ̓  ἐδΟΘΠΒΟΤΑΘΙ ΔΗ ΘΡοΣ, ΤΠ. 

Ἐπγα]ὶυΒ, σοὰ οὗ ψχὰσ, Π. ἰν. 17 
ἘΡδιηϊποηᾶϑδβ, ΤΏ ΖΘΠΘΓΔΙ, νυνὶ ῃ8 

ΟΥ̓́ ᾧῃθ ἀφῃδϑδηβ, ΥΙΙΙ. ἱ. 4], 
42; σψΠ], ἰν. 40; ἰῃ Π6 οατηρδίση 
οὔὐἦ Μαδηϊϊποδ, ΥἹΙ. ν. 4-22 - ἢἰβ 
νἱούουγυ δηὰ ἀρδίῃ, ΥἹ:. ν. θ. οὉ 

Ἐρογαῦιιβ, 1,δοραδοι)οηΐδη ΘΡΏὮΟΣ, 
ΤΙ. 0. 10 

Ἐρουτσα, ἴοννῃ 'η ἘΠ15, π|. 1. 80 
ἘΡΏΘΒυΒ, οἱ ἰη Ιοηΐδ, 1. |ἰ. 6--12, 

ν. 1-14, ν. 2: π.| ἰ. 6:6: 
ΠΙ. ἰἱ. 8, ἐϊ. 9 : 

ἰδηθι ὅβο, 1. ᾿ἰ, 8, 10, , ν΄. 12, 15; 
ΠΙ. Φ 1 

ΕΡΗΪΐαΙο5, Αὐμῃοηΐδη, ἵν. νἱἱΐ. 24 
Είοναθβ, ϑιυσδούβδῃ, 1:. 1. 29 
Εγρίογάϊάαϑ, 1,δοοἀδθιηηοπίδη, ΣΥ͂. ἰΐ. 

2. Υ᾿ο ὶν. 39 
Εγνρίαδυσγυβ, οἷν ἴῃ Αγροϊῖβ, σι. ἰϊ. 

8; ΥἹἱΙ. ἱ. 18, 25. Ενρίἀδυγίϑη8 
[ὨΘ, 1Υ- 11. 16; Υἱ. ν. 29 : ψῃι. ̓ ἰ. ὁ 

ἙΕἰοἰοοίβ, ἴοσχῃ θούνοθῃ ϑίογοῃ δηὰ 
Οοτίηΐῃ, 1Υ. ἰἰ. 14, ἱν. 18 

Ἐρίγιβ, ἀἰϑύσιοῦ ἰη ποσύμογῃ αγσθθοθ, 
γΙ. 1. 7, 11.9 

Ἐρἰ αι, οἱὐν ἰπ ἘΠ|8, ΠῚ. 1ἰ. 29, 
80. ΕΡἰ(α!δη8, ἴπ6, πι. ᾿ἰ. φῦ 

ἘΓγδβίηϊάθθ, Αὐμοηΐδη ϑῆθγαὶ, 1. 
ν. 16, νἱ. 16, 29, νἱὶ. 2, 29 

Ἐγαϑίϑύγαϊυβ, οὴθ οἱ ὑπὸ Τϊσγὺν δἱ 
ΑΥΠ6η8, 11. 11. 2 

Ἐτγαίοβίϑηρϑ, ομθ οὗ Π6 ΤΗΪγΟν αἱ 
ΑἰΠΘΏΒ, 11. ἰἰϊϊ. 2 

Ἐγοίτίδηβ, {Π6, ἰηῆ. οὐ Εγτοίσγία, 
οἰὖν ἰη Ευδοθᾶ, 11. ἱ. 6 

ἘΥνίῃγδθ, οἱῦν ἰῃ Βοροῖξία, Υ. ἐν. 49 
Ἑϊθοηίοιβ, 1,δοραβθιηοηΐδη ΠΟΥΘΥΤΟΥ 

Δηὰἃ νἱοθ- δάτῖγαὶ, 1. 1. 892, νἱ. 
ὙὴῸ Π. ἰ. 1-10, 11. δ᾽; Υ. ἰ. 
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Ἐν ιηοοῖοθ, 1, δοράδοιηοηΐδῃ, Υ. ἱν. 
92, 82: ΥἹ ν. 88 

ἜΣ ΌΔΩΟΓΙΆΒ, Ονγνείδῃ ῬΠΠΡΕ, π. |. 
29 . ΙΥ΄. νἱϊ!. 24: γν. 10᾽ 

ἜΘΌΒΚΟΥΒΕ, ἘΠ]ΘΔΏ, ᾿ΟΙσταρίο νἱοῦοσ, 

Ἔδυ616 845, Β]ΘΔη, ΥὯἝἜἢΟ ἷν. 15 
ἜΠΌΔ]665, Αὐπμϑηΐδῃ, τ. 1. 40 
ἘΠΟΔΙΟΒΙΡΡΟΒ, Τ,Δοοαδϑιηοηίδη ΘΡΏὮΟΥΓ, 

1. ἰἰ. 1: τ. 11]. 10 
ἜΠυΡοοα, ἰβίδηὰ οαϑδῦ οὗ οθηΐγϑὶ 

Οτθθοο, Π. Π᾿.- 9; τν. ἰἰ. 17. 
ἘΠΙΘΟΘΔΗΒ, 186, Δ111685 οὗ {Π6 
ΤΕΘΉΒΘΩΣ, Ἰν. ἡ, 15; ΓΨι. ν. 28; 

Ἑπυροῖΐαθ, Ουγοπδθδη, ΟἸγπιρίο νἱο- 
ΤΟΥ, 1. ᾿ἰ. 1 

Βυοῖθα, Οοσίπὐΐδηῃ ζοβθϊναὶ, ΙΝ. 

ΠΟΙ οἰάθθ, οὔθ οὗ ὑπὸ ΤΉ αὖ 
ΑΥΠΘΏΒ, Π. 11. 2 

Τύτιο168, ΠΥΥΔΟΊΒΔΗΏ, Ι. ἰϊ. 8 
Ἐπιοϊθιμοῆ, ᾿ΑἸμϑηΐδη ΔΙΌΠΟΗ, 1. 

ἰϊ. 
ἘΠΙΟΒΟΙΟ δε: Τ1,ΔοΘἀβοιοη δη Ζ6ΠΉΘΓΆ]Ι, 

γν 
Ἐπια]οΌΒ, ΕἸ Ω ΌΤΕΥ ἈΠΕ ν. ἵν. 39 
Ἐσταμοῃῦβ, Αὐδμοηΐδη ΘΘΏΘΓΑΙ, Ὶ. 

ἘΠΙαΔῖΠ65, οη6 οὗ {86 ΤὨϊΟΥ δὖὺ 
ΑΥΏΘ6Ώ8, Ἐ. ἰ!. 

Βαποχηυ, Αὐμοηΐδη ϑάτηΐγδὶ, Υ. 

ἘΠΡἤτοη, ὑνγγδηὺ οὗ δίονοῃ, ΥἹΙ.. 
ἰἱ. 44-46, ἰ. 11-1δ, 111. ᾽2.--12, 
ἶν. 

Βιπόρο, 1Π. 1. 9; τν΄. 11. 6, 1]. 18, 

Εὐυγοῦδϑ, Υἶνοσ ὉΓ 1δοοηΐδ, Υ. ἷν. 
28: ιν. 27, 

Ἐπιντηθάοῃ,. εξ ὦ οὗ Ῥδρην]} 18, 
ΙΝ. 

Ἐπτυρίοϊδσαυβ, Αὐμοηΐδη, 1. ἰΠ]. 
12, 18. Αποίμογ, 1. ἰν. 19, νἱὶ. 
12, 16, 84 

Ἐυγυβύμθηθβ, ἀοβοοπαδηῦ οἵ Κίης 
Θοιηδγαΐιβ, ΠΙ. ἱ. 6 

ἘπτνβύμουΒ, οὐ Ω κίῃς οἵ 
ΜνψοΘΏ86, ΥἹ. 47 

Ευΐδθδ, οἱὖν ἴῃ αἰ ναϊὰ; γΙΟ.Ὺ. 12, 
0, 21 

ΒυϊΗγαῖεθ, 1,δορἀδοιηοπίδῃ, ΥἹΙ. ἰ. 

ἘΌΓΡΟΘΒΑΙΕ 6, ἱπῆ. οὗ 8 ἀἰδτγιοὗῦ 
Ατοδϊα, τὶ. ἱ. 29 

ΗΕ ΓΕΝΙΟΘΑ 

ἘΠχοηυβ, Γ.δορἀδοιηοπίβῃ, Γ΄. ἰὶ. ὅ 
ἘΣΑΤΟΙΙΒ, Ἶ 1,δοοάδοιῃοηΐδη ΘΡΠΟΣ, 

π. 1}. 

ΕἔουΓ Μυπάτοα, ἴηθ, δὖὸ Αἰ ιθηΒ, 
1. 11]. 80, 45, 46 

Οδοϑοοἢι8, 866 Ῥοβοίάοῃ 
Θαϊαχίάοτυβ, ΤΟΡΟ ΒΕ Π|.ν.] 
Οδηιθτίιπι, ἕοσχῃ ἰη Ἰοηΐβ, ΠῚ «1.6 
αϑυτίυ τ, , Φοτῦ ἴῃ πεύϑηθν; τὴ τὴ 22 
6614, ατϑοῖκ οἱῦν ἰὴ δίοίϊν, Π. εἰϊ. ὅ 
ΟΘΓΒΠΟΥ, [71,8δοθάβοιηο ΔΏ ῬοΪθ- 

ΤΔΔΓΟΝ, ὙΠ]. ἱ. 25 
αδγαβίμβ, ῬΓΟΙΠΟΙΓΟΙΥ͂ δηὰ οἱύν δὖὺ 

{Π6 Βοι Πογη οχύγου ν οἵ Ἑυθοθαᾶ, 
1Π. ἱν. 4: Υ. ἱν. 61 

δὶ ὡν οἷν ἰηῃ {μ6 Ἰτοδᾶ, ΠΙ. ἱ. 
δ8-21. Οεοεα ίδηβ, [Π6, ΠΙ|. ὶ. 
᾿ 

αἸδύοοη, Αὐποηΐδῃ, 11. ἷν. 19 
ΟἸπμοβὶβ ἀντδούβδῃ,. 1.1. 29 
Θοηρνίυ, Ἑτούτγίδη, Π|. 1. 6 
αοηδν]υδ, ἀθβοοηάδηξ οὗ ΣΟ ῬΓθ- 

σϑαΐηρ, ΠΙ. ἱ. 6 
θοτάϊαπι, οἱῦν ἴῃ στοαῦῖθε Ῥηγνυρία, 

Ι. ἐν 
ἐλευ μου ἀοϑοομᾶάδηῦ οὗ ἙΟΏΘΎΟΒ, 

ἘΘΡ ϑΝ ποτ ομον νίοθ- 
δα τ ἶΐγα δ-20 

στϑδοβ ἘΥ ΜΒ (’ ΟἹά οιλδη  β 
ΠΤΘδοὺ ἢ, ΠῚῚ θὰ ΤΏΘΌΘ8, Υ. 
Υ͂ 

ατθθοο, Οαὕθοίβ, 8έ6 ἨΘ]1456ϑ, Ηο]- 
]6η68 

ατνπηΐυμ, ον ἰῃ ΑΘΟΪΪΒ, Π1|. 1. 6 
αν] ΐ5, Τιδοθἀδοιηοηΐδῃ ῬΟΪΘΙΔΓΟΣ, 

ΤΥ. Ηἱ. 21, 28 
αν ποΐυπι, οἰϊΐοῖ Ροτύὺ οὐ 1,δοοηΐδ, 

1. ἰν. 11: ΥΙΟν. 39 

Βαρσηοη, Αὐπροηΐδβη, Π. ἰἰΐ. 80 
Ἠδΐδο, ἀδεο ἄθχηθ, Π. ἷν. 84 
ἨΙδηβ, Π6, ἰπῆ. ᾿οἴ ἨΔ] ΐ86, ον 

ἴῃ Ατρο]ἱϑ, ΙΝ. ἰϊ. 16; γι. ἰἰ. 8: 
ὙΠ, ἰἰἱ. 2 

Ἠδϊαγίυβ, ἤοσῃ ἴῃ Βοθοίίδβ, 11. 
6: θα Ε16΄ οὗ, ΠΙ. Υ. 17:98. 
ΗδΙαγ ϊ88, (86, ΠΙ. ν. 18, 19 

ἘΠ θη, ῬΙδίΐη ΘΆΓ Ῥίταουβ, 
ἢ. ἵν. 
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ἨΔ βαγηδ, ἰῦσῃ ἰῃ Α60}|8, 1π. 1. 6 
πὸ ΤΆΤ ΟἿ ἴῃ τὉ06 Τιοδᾶ, ΠΙ. 

ΗδΩΙ αὶ, Οεδγμδρσίηἰδη ΩΘΠΘΓΔΙ, 1. 

ἘΡΠΟΌΝ τηοπηξδίῃ ἴῃ Βοροίία, ΙΡ. 
16-10 

ἨοΙΐχυβ, Μοραγίδη, 1. 1ἰϊ. 15, 17, 21 
ἬΘΙ1Δ5, 11. 11. 6, δηὰ {ϑαυθηῦιν. 

ἨΘΙΪθη68 {Π6, Ἰ᾿ν. 9, οἴο. Ἠδ]- 
Ἰοηίο, 1. ἶ, 87, οὖς 

Ἡδ]]οβρνομῃΐ, βἰχαὶς Ὀϑένθθῃ ἘΞΌΓΟΡΘ 
ἈΠῚ ̓ Αβίβ, Ὡοσὶ {ὴ6 ᾿ΠΑΓά8Π6]168, 

. 9.86 ᾿ ἸΣ “δι Ἷ ν. 11, 
20, 26, νἱ! 17, 21) 

ἵν ἽΝ Ὁ, ἜΝ Ἣν 1Υ. 
Ἢ ΕΝ Ἵν, 6.34: γν. ἱ 1. 

οιβούροδέιαοα, {η6, 1Π. ἰν. 11; 
γ. ἢ. 17, νη}. 31 

ΟΝ ἕονσι ἴῃ 1,δοοηΐϑ, ΥἹ. ν. 832 
Ἡοϊούβ, ἴδθ, δογίβ οἵ [6 Πρ πε δα: 

ι. ᾿᾿᾿ 18: Π|. [ἰ.- 6, 8, ν. 12; 
γ1.ν. 28 ; σι]. ἰ. 19, ἰ. 2 

ἩἨογϑοϊοία, ὖμο Ῥτρομίπίδα, οἷν ἰη 
ΜΑ|18, 1. ἰ. 18: ἱν. 27. 
Ἡτδοϊθοίβ, 86, τι. ν: 6: νγΥἱ. 
ἷν. 9, 27, ν. 28 

Ἠδγδοϊθἰ 68, ΒΥΓΔΟΌΒΔΗ, 1. ἰἰ. 8 
Ἡοσδοϊοΐυση, βοῦν οἵ ἨΓΔΟΪΘΒ, 

Αορΐίηδ, Υ. ἱ. 10; πθδγ ( αὶ" 
το ναι Ι. 1ἰ. 7, ἘΠῚ ΓΏΘΌΘΒ, 
ΥΙ 

Ηρφγδοῖοβ, ατσοοκ ἡδίϊοηδὶ ΘΟ, ΠῚ. 
. ἯΙ. 8; γνἱ. ||. 6, ἱν. 7, ν. 47: 

ὙΙΙ. ἱ. 81 
Ἡογαθα, ἰόν τος: Ατοδάϊΐα, π|. ἱἰ. 

90, εὐ. 1: Υἱι ν. 22. Ἠταθδηβ, 
186, γ10ν, 11 5 

ἨΓΔΘΌΙΣΩ, βδῃοίαδιν οὐ Πδοτβ, οὐ 
{π6 Ιβἰμταυβ οἱ Οογηΐῃ, ΙΥ. ν. 
δ-8 ; Ὡθδᾶγ ΡὨΪ]ΐυ8, ΥἹἝΙ. ἰἱ. 1-12 

ἩοεΡΡ 88, Τιαροἀβοτμουίδα ΟΟΙΏ- 
ΤΙΠΘΟΓ, ΠΙ. ἷἱν. 6, 20; Η{1Υ. ἰ. 
11-26, 1. 8, 111. 1δ, 7, ΥΗ. 11 

Ηετπίοη, ὡν ἰη Ατρο δ, Ιν. ἰἰ. 8. 
Ἡοτπι ηΐ818, {π0, 1γΥ{. ἰἰ. 16; 
ψῃΙ. ἰἰ. 2 

Ἠετγιηοοζαῦθβ, β'υγδούβδῃ σθηΘΓΔΙ, 
1. 1. 27, 80, 81, ϊ. 18 

Ἠοττηοογαύθϑ, ἄστδούεδα, ἰαίῃρν οἵ 
Ῥἰοηγπίυβ, Π . 24 

ἩΗδεγοθηθβ, Αὐμποπίδη, Ιν. νἱἱ. 18 
Ἡοτοη, Μορασγίδη, 1. 1. νὶ. 32 
Ἡοτοάᾶδβ, Βντδούυβδῃ, ΠΙ. ἰν. 1 
Ἡοδίΐα, ΥἹΙ. ἱν. 81 
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ἩΠΟΓΔΙΏΊΘΗ65, Ρογαΐδη, Π. ἱ. 9 
Ἡΐοταχ, 1ιλοοἀβοιποηίαη δαπιΐγαὶ, 

Ἡϊοσοη, οὔθ οὗ ἴῃ6 ΤὨΟΡ δἱ 
ΑΥ̓ΏΘΏΒ, 11. {1}. 2 

Ἡΐογου, 1,δορθαδοιηοηίβδῃ, ΥἹ. ἶν. 9 
Ἠΐτηογα, ατσοοῖκ οἱὺν ἐπ Βίοιν, 1.1. 37 
Ηὶν ῬΡΟνΕ. Βαιηΐδη ΟΟΙΏΣΤΩΒΗΘΟΣ, 1. 

Ηὶρρνῖδβ, ΕἸ θδη, ΥἹἍι. ἐν. 15 
ἩΗϊρροοσζγαῖϑθβ, Τ᾽ Δορἀδοιποηΐδη νἱοθ- . 
ἩΡΤΕΙΣ τοῖταὶ δηᾶ ΠΟΥΝΘΓΏΟΣ, 1. ἱ. 23, 

Ηὶ ΒΙΉΙΒ, ΙΔΙΚοῦ Ϊδοο οὗ, ἰὼ 
ΔΘΠΒ, 11. ἰν. 11 

ἩΪΡΡοάδιυβ, Βἰογοπίδη, Υπ]. ἐ. 4 
ἩΪ]ΡΡΟΙΌΘυΒ, ὍΘ οὗ [μ6 ΤΗτν δ 

ΑἿἼΘΏΒ, Π. ΗΪ. 2 
ἩΪΡΡΟΙΙΔΟΙΊΒ, ΟἿΘ οὗ ὑπὸ ΤὨτίν 
τὺ ΔΊΠΘΙΒ, τ. 1}. 2, ΕἾΝ. " 

ῬΡΟΩ, βϑντδουβδῃ, :. 
Ἡρροπίουδ, Αὐἰποηΐδη, ΓΚ. ν. 18: 

πω το Σ μᾺ ἀῤηεγοι τα, Υ. Εἰ}. 18 
ἨΪΐβ ἴπηη. οὗ ΗἰβΕδοβ, 
ΟΣ ΠΝ ΕΒ ται Ἑυροθδ, Π. 

Ἡνδοίηνηίΐα, Τῳδοραδοιηοηΐδηῃ [θϑὺ- 
νδὶ, νύ νυ. 11 

Ἡγδι ΡΟ ἔδη8, {Π6, ἰδῆ. οὗ ἜΥΑΠΝ, 
ῬΟΙΪΒ, οἱΐν ἴῃ ῬΒΟΟΙβ, ΥἹ. ἦν. 

Ἡγρβίδβ ΤὭΏΘΌΔΗ, ὙΠ 
γραδίοάοσι, ΠΔΏΔΟΎΒΟΔΗ, ν. ἰν. 40 

᾿ἸΝϑυρονωλνη 1, Δοοαδοτηοηΐδῃ νῖοθ- 
δΔάμηταὶ, ΥἹ. ἱϊ. 96. 

ΤΟοσίδη8, ὙΠ. 1. 20 
τονησε, Ῥγοϊβοηΐοσν. ἰῃ ΕΠῚ5, ΥἹ. 

146, τηουηΐαίΐῃ ἰῃ ποσίῃ- γοδίθσῃ 
Αβὶα Μίῃοσ, 1. ἱ. 96 

Τάδουβ, Ἰιδοοἀδοιποηίδη, 1Υ. 1. 39 
ΤΙΑΕΘΠΝΕ, ἐλλμθό ρφτσττοον ̓ ρί ΘΡΠΟΓ, 

10 
1Πήυπι, ΤΙΟΌΨΡ, δηοίθηῦ οΟἱὐὺν Ὥθδᾶσ (δ 

Ἠεἰιεδροιΐ, 1. ἱ. 4. ἸΙ|164η5, {Π6, 
ΠῚ 

ΠΙΔΌΓΤΟΒ, ἰβ]αηἃ ἰῃ πουΐθοσῃ Αθαθδβῃ, 
ιν. νἱ. 16; γν. 1. 81 

Ιοηΐβ, ἀἰδέτίοι ἱῃ νοβϑύοσῃ ΑἊΑδίδ 
Μίπογ, Π. ἱ. 17; π|. ἰϊ. 11, 14: 
γ. 1. 98. Ἰοηίδηβ, 0}6, ΠΙ|. ἶν. 11; 
μον Ἰοηὶς «π.. 8, ἰἰ. 19, 
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ΤΡΗϊοζαίθα, Αὐπϑηΐδη ΩΖΘΏΘΓΆΙ, ΙΥ. 
ἶν. 9: Ἰηνδάθθδ ἐπθ ἰουτί τοΥν οἵ 

3 ἪΒ δηὰ Ασοδάϊΐβ, ἵΥ. ἰν. 1, 
16: ἀοίθεαϊβ ἃ 1, Δοθἀδοτποπίδπι, 
τοαἰτηθηΐ, 1Ιγ.ν. 835-17; πἴβ. οΟὔΟΣ 
ΒΌΘΟΘΕΒΟΒ, ΙΓ. ν. 10; νἱοίοτγίουξβ 
αὖ ΟἸθιηδϑίθ, Ιν. ψἱ. 84-39 : 
Ὀοείοσοα Αὐγάυε γ. ἰ. 26: 
οχροάαϊτίοη ὁογοσσϑ, νἱ. ἢ . 
18-39 : ΠΡ ΤΝ ΥΙ. ἵν. 1; 
ἢϊ8 ὀχρϑάϊέίοῃ ἴο ῬἸοροη- 
Ὠροδυβ, ΥἹΟ ν. 40--52 

ἘΕΛΠΟΣ, ̓ ̓Ι,Δοθἀδθιηοηΐδῃ ΘΡρἤοῦ, Π 

ΙΒΟΒΟΪΔΙΒ, ΤΑΘΕἀΒΕΙΟΠΙΒΗ 
ΤΑΔΏΘΟΣ, ΥἹ. ν. 

ξδδε,  ἀφορδρθιοοηῖαα ΘΡὮοσ, ἢ. 

ΤΕΙΒΘΏΙΗΟ; 
Ζ1πΠ. ν. 

ΤΕΙΠΙΟ Ια ἰὼ Ἰδυπτηΐδη ἀϑιηθβ, ΙΥ. 

Ἰδέ πλλε οἵ ἙΌΤΙΠΩ͂Ι, Ιν. ν. 1, νἱῖ!. 
8. γπ.ν. 

ΤΟΔΙΥ, Υ. 1. δ 

οοπη- 

ΤΏΘΌΔΩ Ῥαγν Ιοϑδάσργ, 
Υ. ἰἰ. 26--88 

ἈῚ ὑὸν ὑγτγτδηῦ οὗ ῬΏθΓδΘ δηά ἴδρυβ 
. { Ῥμιοεδαῖν, γι. ἱ. 4-10, ἰν. 20- 

ν. 

ΠΕΡΝΩ͂ ΑΝ ΤΙ, Δοραἀδοιηοηΐδῃ ΘΟΥΘΓΏΟΣ, 

τοΐοστίης ἰο οἱ ΠῸ Ι,ΔΟΘἀΔΘΙΏΠΟΙ, 
25.-]. 1,δοοηΐα ΟἹ ϑϑ'νΡρεατίϑ, 1. ἱ. 

ν. 18, ἰγοαυθηῦν. 
ΟΠ ΐ ΔΙ, {}6, νὶἱοίοτχὶ 
ἨδΙοβροηῦ, 1. 1. 1; ἀοίξραίοὰ ἰη 
1ῃη6 Ῥαῥεϊοο οὗ ᾿ΑΡγάυβ δηά 
Ονπσίουβ, 1. 1. 2-18 ; ουϊὰ 8. ποὺ 
Βοοί, 1. 1. τῆν ᾿αἰάοὰ ὉΥ 1Π68 
Ῥαγβίδῃβ, Ι. ἷν. Ὁ, 8. ν. 2-7); 
εἰρώτα ἢ δῦ Νούϊατη, Γ. ν. 11-14: 
νἰοϊοτγίουβ δῦ Μνοΐθπο, ἋΣ τι. νὶ, 
τὴς τ, ἀοίοαϊθα δ Αταΐηυβδο, 

νἱ. 206-34: οδρύυγο {6 
Αὐμφηΐαη βΒοϑὶ αὐ ᾿Αοροβρούδιηϊ, 
π. ἰ. ἐπ 5. σδρίυτο Αὐμθηᾷ, 
Ὀυΐῦ τοῖυβθο ἴο ἀρεῖτο {ῃ6 οἰ, 
π. ἢ. 1-28; βούξϊο ἴηθ ἱπίθγηδί 
ΑαἰββοηΒί ἢ 5 οἵ (868 ΑὐΠΘηΐδΔηΒ, 
π. ἰν. 28-38:;:; Ββοηᾶὰ αδἱὰ [ο 
Οντυβ, ΠΙ. ἱ. Ϊ; δῦ νὰ νἱΐῃ 
Ῥογβία, 1Ππ. ἰ. 8-ἰἰΐ. 20, ἵν. 1-29 ; 

ΙΝ. ἰ. 1.41; νι ΕἸ5, τπ|. ἰἱ. 
21-81]: οἤθοβθ ᾿Ακοβίϊαῦδ κίησ, 
ΤΙ. ἢ}. 14; δῦ ὙᾺΓΣ νυ Τμοθο δ᾽ 
ΠῚ. ν. 4.7: ἀοίρα θα. δῦ ἨδΔ]- 
ἰαγτίυβ, ΠΙ. ν. Γ 51: .. Γ068]} 
Ααθαίϊδυβ ἔγοτη Αβἷβ, ἵν. ἐΐϊ. 2: 
ἘΠΘΒΕΘ τὴ ἴῃ (δ9 Οογίηιίδη δῖ, 

9; νἱοίοτίουΒβ δὖὺ [890 
ΝοΙηθᾶ. 1Υ̓. 1. 16-28 :. ἀοίοαϊοα 
δῦ Οηΐάοβ, ΣΥ. [Π|. 160-12; νὶο- 
ἰοτίουβϑ δὖῦ ΟΟσοΟ;ΘδΆ, ΙΥ. 1. 765-51; 
αὐ Οογπίῃ, ἹΥ.Ψ εἶν 9-18, 19; 
ἰἱηνδὰθ ΑΥοΒ . ἵν. 19: ἀ6- 
[οαἰἱϑὰ δὖ δονίηίη. ϊν. ν. 11-17; 
δῦ νὰ γ ἢ ὅπ ΑΟΑΓΠΔΠΙΔΗΒ, Τν, 
νί. ΟΣ 1; ἐηνϑα9 ΑΥ̓ΣΟΒ, 
Ιν. ἌΕος οὗ (ῃοὶσ πιλγὶ- 
Ἡρλως ἘΠΊ Ιν. ὙΠ]. 1-11: 
ὨΔΥΆΙ ΜΆΣ γΠ} (δ ΑΥ̓ΠΘΗ ΔΒ. 
ν. 1. 1-28 : ὑμοὶγ τοϊδοη ἴο ῃ6 
Ῥρϑβοθ οὗ ᾿Δηἰδ]οί 88 γ. ἱ. 852- 
86; δὖ ΨᾺΣ υἱ ἢ Μαπηίϊπθα, Υ 
ἰϊ. Ἰ1-; νι ΟἸψηΐῃυβ, Υ. ᾿ 
20-24, 471-43, ". 1-, 18, Ἰ9, 56; 
βοὶζθ {π0 ἀἰϊΐαδθὶ οἵ ᾿ΤΏΘΌΘΒ, 
νυν. ἰἰ. 256-86: δὖῦ νὰ υἱ ἢ ῬΒ 8, 
Ἷ . 10-1ἶ, 21-25 : ΒυγΓΟ Ὁ Γ 
(Π0 ΤΠ ΘΌΔη ἄϊααοϊ, γ. ἰν. 10-12 ; 
αὖ ὙᾺΓ ὑϑδς Ποῦ, γ. ἰν. 13- 
θ2: γι. .1, νἱ ἰὰ ἀονν 
γ. ἶν. 84; πρδα. ΨΙ. ἐ}. 
σομοΙυθ Ῥϑδᾶσθ ᾿νἰὰ ΑἴΠΘΠΒ, 
ΥΙ. 11. 18-20 ; ἀοίοαϊοα ὉΓΥ ΓᾺ 
ΤΠΘ8Π}8 αὖ Ἰ,οοΐτα, ΥἹΙ. ἵν. 1-15 ; 

᾿ 80 ψὰγ ἰῷ 0ἢ6 ΜΑπίϊποδῃβ, ΨΙ. 
ν. 10-21; {Ποῦ σουηῦσν ἰη- 
νδὰοὰ ὕν Ἃ1ὴΠ0 ΤΠΘΌΔη9, Ατοδ- 
ὅλην, Αγαῖνοβ, δηᾶ Ἐ]6Δη5, ΥἹ. 

289-52 : ΘΟΠΟΙυἀθ 8η 8]] απο 
ἰῇ {88 Αἰμοηίδβηβ, ΥἹΙ ψΙΙ. ἱ. 1-14; 
δῦ ΨΆΓ τὶ ὑδυ Ατοδαΐϊδῃβ, ΥΠ, 

ες 25--82, ἰν. 190-27 ; Π6]7 ΘΟ 
ἱπναάοα δαδΐῃ ΨΙΙ, ν. 9-14 : ἀθ- 
[οὐρά δὖ Μδηϊζΐηθ8, ΥΠ. ν. εἶδ 25 

ὐ Ὁ δ: τῆ. αἵ δ ἀν ἀρ 25 ᾿: μ ΥἹ. νυν. 
γι. ἱ. 926, 928 δ0, ἐν. 6. [80ο- 
πίδηβ, (86,1. ἱ. 832, ἐν. 22, νἱ. 84: 
Π. 11. 5, "1.8, ἵν 4,10; Τν. ν. 10᾽ 
Ὑἱ]. 1, 88, 87: ψ. ἰἰ. 40, 41 

ΠΔοΓαῦθ8, ᾿δορα Δοιμοηΐδῃ, ΟἸγψ- 
οἷο νἱοῖοσ, 11:.ν. 838 

δι ρϑδοιιδ, ΟἷΌΥ οὐ Αβίαϊίΐεςο οοδϑβὲ 
οὗ 6 ΗσΙοΒβροηῦ, 1. ἰἰ. 18, 15: 
τι. ἰ. 18-80. 1.1, ὦ 

595 
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Ιατὶα, 6 Εανρίΐδη, 
Αϑοΐ!ε, πι. ἱ. 7. Π8, (Ὠ6, 

ὶ 
Τ1,Ατίβα, οὖν ἴῃ ΤΠΘΒΒΑΙν, ΥἹ. ἵν. 

85, 84, 1,ατίβδοδηβ, ὕπο, Π. 1. 
τν. 11. 8 

τατβα, ΝΥ ἴα ἐμο Ἰτοδᾶ, 1π|. 1. 
16 

᾿ τα τὸν ̓λλας ἐν ἘΠΠ[16, ΠΙ. ἰἰ. τ 
1ιδβίοη ΕΠ5, πα. ἢ. 80: 
Ὑπὸ πὰ Ἷ κοτε ἥν 

ἜΚ ΘΒ μϑουαντ, Σοὶ οἱ Οοτ- 
δ Το ἡ ε τ: ἷν. 7, . 7-ἰ9, νἱϊ!. 

.ῳ 
ἢ ΚΡ ἽἾν16..} ἐλκηα ἴῃ ἘΟΠΌΘΩΙ Αοίθδῃ, 

ιν. νἱΐ!. 16; γ. 1. 81 
Ἰλοι: Αἰμοηΐδη ἀΘΏΘΙΑΙ, 1. ν. 16, 

νὶ. 16: Π. ||. 89. Αποΐδοσ, ΥΙΙ 
ἱ. 883-38 

ἩΡΡΗ; 1,Δοοαδοιηοηΐδη ΘΌΒΟΣ, Π. [ἰἰὶ. 

Τ1δομεϊδᾶθβ, ΤἬΘΌΔη Ρασΐν ᾿οδάθσγ, 
γν. 11. 26-86, ἵν. 7, 19 

Ῥροπέϊομυ, Αὐμποηίΐδη ΠΘΠΘΙΡΙ, Υ͂. 1. 
26 

Τ1ϑοιύζηοβ, δ6, πῆ. οἱ ἸΤϑοπίϊηϊΐ, 
Οτθοῖκ εἷνν ἴπ Βίοῖν, πὶ. 111. δ 

Τιϑοηὐβ, Αὐποηΐδη {τῖῦ6, 11. 'ν. 27 
ΡΟΣ ΩΝ πῶ ὅοη οἵ Κίησ 

οἷν ἰὰ 

1ΘΡ εἰφὶ τ {Π6, ἰδῆ. οὗ 1ΘΡΓΘΌΙΤΩ, 
ΔΕν Ἰὼ ἘΠΕ 1π. ἐϊ. 26; σι. ν. 11 

1,6500β, ἰβδη ΟΥ̓ ἔῃ6 Αϑοιδη οοδϑῦ, 
τ. ἢ. 11, 12, νἱ. 12-27: π. . 
δ, 111. 82, 85 ; ΙΓ. νἱ !. οὐ 

1ιοὐτἰπίδπϑ, {86, πῆ. οὐ Τιοὐτίηΐ, 
ἵο σα ἴπ ΕΠῚΒ, πὶ. 1. 25, 80.; ΙΝ. 

1ϑυσαβ, ἰβίδηὰ νψοϑῦ οἱ Αοδγηϑδηΐδ, 
γι. ἰἱ. 8, 26 

ΤΌ ΟΡ Π 468, Αὐμοηΐδη, 1. ἸνῚ 921 
ΓΙ, ΘΌΟΟΡΉΓΣΥΘΒ, εἰν ἴη Ἰοπΐδ, 1Π . ἢ. 
19 ; Ιν. ΨῈΗ. 17 

Τιϑυοσῖτα, ἴοτῃ ἰῃ Βοθοίία, Ὀδ}016 οἵἁ, 
ν. ἵν. 38: ΥΙ. ἵν. 4-1δ, ν. 1, 28 ; 
γπη.]. 86, 9 

Τουοσίσυπι, ον ἱπ βου ΑΤ- 
σδάϊβ, ΥἹ. ν. 24 

παῦσε Ἰδορφοπιοαίαη Δαπηἶγταὶ, 11. 

11648, 1,δοοαδοιηοηΐδῃ, Π]. ἰϊ. 21 
[(οοεῖβ, ὑπ06 Ογυηίϊδη, ἀἰδύτοεῦ ἰῃ 

Οθηἶσαὶ ατθθοθ οὐ ὑπὸ Επῦοθδη 
βἰταὶϊΐ, ΠΙ. ν. 8, 4: {πΠ6Ὸ Οσοϊΐδῃ, 

5ού 

αἰδύγίοῦ οὐ πογύμογῃ οοδδὲ οὗ ἐδ 
Οοτπίηίδη Ουϊΐ, ΙΥ. ἰἰὶ. 91. 
Ἱμοοτίδηβ, {6 ΟΡυμπείδη, πι. ν. 
ὃ, 4: ιν. ἢ. 17; 06 Ὀσοϊδη, 

Π 17, ὲ]. 29: Ὀοΐῃ, ΓΥ. [ἰϊ. 
Τ6; ΨΙ.ν. 23, 80 

Τιγοδοίμαβ, Αὐμοπίδη, ΤΙ . ἢ. ὦ 
ΤΥΘΑΤΗΡΝς ᾿ψεξ εις. υτηῖα ΘΡΒΟΥ, 

Τγοθῦμι, ἴπθ, συντηπαβϑὶυη ΠΟᾺΡ 
ΑἰἴΠΘη5, 1. ἷ. 33: π. ίν. 27 

Τ, γοϊβουΒ Αἰμοπίδη, 1. νἱ]. 18 
Τιγοοτηθάοβ, Μδηξίηθδϑη, γι. ἱ. 23, 

24, 839, ἰν. 2, 8 
ΤΙ ΘΟΡΏγοη Ῥἤογδθδῃ, ΠΠ. {ἰ. 
Τιγουχθί8, Βνσδηδίη [(ἴη6, Ἰ. “ὶ ἴδ᾽ 
1γαϊ4, τὉγονίποθ ἴῃ ᾿τϑβύθτη Αβίϑ 

ΜΙηΟΣ, 1. ἰἱ. 4 
ἸΥΒΆΠΟΘΙ, 1,δοοαδοιμοηΐδη δα πΐτγϑὶ 

δΔηᾶ σΘΉΘΓΑΙ, Ὠΐδ ΤΟ ΒΌΩΠΕ νίτῃ 
ΤΥΤαΝ, 1. ν. 1-9, νἱ. 1 πῃ. 1. 

11-1δ, 1. 8; ΟΣ ἐ δὶ 
ποααο ἢ Ι. ν. τό-1δ: ὙΠΟ ΕΙΝΘ 
δπαϊηδὺ (Δ τας 88, Ι. νἱ. 1-10: 
ἴῃ σοϊῃηηϑδηᾶὰ δρδίη, 11. ι θ6-1 : 
οδρύυγοβ 9 Αὐἰμοηίδη ἥδαϊς αὐ 
ἘΕΒΟΕΡΟΝΑΠΝ π. 1. 22.385, ἢηἰ8 

[ῃ6 Βίοαθο οἵ Αἰπθηβ, 
᾿ Ῥοτ 1-28:. ἴῃ {Π6 Θηϑυΐηα 

οἶν!! βὐγὶίο, Π. ἵν. 28-86 ; 80}- 
Ροσίβ ὑπὸ οἷδίπηβ οἵ Αμφθβι!ααβ, 
πι. 1. 8: νυἱ ἢ Αροβί]δι5 ΐπ 
᾿Αβἷβϑ, ΠΙ. ἐν. 2-10 ; ἀοίραϊθα δηὰ 
βαἰῃ δὖ ἩἨαϊϊατίυ, ᾽πι. ν. 6, 17-19 

ΤΙΥΒΆΠΑΟΘΣΊΣ, Βίογοηίδη, ψΙΙ. ἱ. 45 
ἐυτρ Αὐμποπίδῃ ΦΘΠΘΙΆΪ, 1 . νί. 80, 

1 γϑιδοῆυβ, Αὐπθηΐδηὴ ΠΙΡΡΆΣΟΝ, 
π. 'ν. 8, 926 

Τιγϑίταθηθβ, Βιογοηίΐδῃη, ΥἹΙ. ἱ. 45 
Τιγδῖρθυβ, 1,δοϑαδοσηοηίδῃ ΠΟΥΘΓΠΟΣ, 

ΠΙ. 11. 29, 80 

Μαδοθάοηϊΐδ, οουηΐγν πογίῃ οὗ ΟΙ͵,ΘΘΟΘ, 
1.1. 12; ν΄. ἢ. 38. ν΄. ἢ. 12, 18, 
38, ΠΠ. 18; νι. ἰ. 1. Μοῦ: 
ἀοπίβῃηβ, (86, ν. ᾿|. 12, 40, 48 

Μαοίβξυβ, ἴοτχῃ ἴῃ ΕΠ5, πὶ. ἡϊ. 80. 
νι δ μοἰδέϊαπια {Π6, π|. ἢἶ. 95 
δανίυ, εἷς ἐν ἰπ ἐπὸ ΤΗητγδοίδη 

ἡδν ϑβ νοι 1.1. 8 
ΜΕΡΆΘΩΟΙ, Ἢ τίνοσ ἴῃ σψοβίθση Αὶδ 
ἘΠΈΟΥΙ ΠΙ, ,. 11. 14, 17, ἵν. 12, 21: 
Ι 
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Μαῖοθδ, 
1,δΔοοηίΐδ, 1. 

Μαῖθα, βου ῦῃοῖ ΡῬΓΟΙΟΠΟΥΥ οὗ 
κρύο, 1:. νἱ. 26, 27 

ξυθθ της ῬΓΟΙΠΟΏΓΟΣΥ οἵ 

ἴῃ 
Μαδη ὕνοτῃ 1π. ν. 6: τν. ἰΐ. 

1Π. ἱ. 
10-- 

Μααιέίποα, οἷν ἰῃ Ατοδαϊΐδ, 
18: δὲ ΤΥ π π δε ΤΟ 
μδύξο οὗ, Υϊ. ν. 7-28. Μαπίϊη- 
688, {}|0,, ΠῚ π|. ἰἰ. 51} 811165 οὗ (6 
Τ,ΔΟΘἀΔΘΙΠΟΙΔΠ8 1. 18, ἷἱν. 
17, ν. 18: ἐποίεε οἷξν οαρῦιτοὰ 
ὈΥ̓͂ {Π6 Τιλοοἀδοτηοηΐδηθ, Υ . ἰἰ. 
1-7; δὰ [20 1Τ,δοράδθιηοηίδηβ 
αἴδος Τουσίσα, ΥἹ. ἰν. 18 : οσ ν 
ὑπο οἷν, ΥἹ. ν. 8-ὃ ; δ ΨΆᾺΓ 
νὰ 0 1,Δοθἀδοιποπίδηβ, ΥΙ. 
ν. 6-52 - Ἰοδάϑγβ οὗ δηϊ-ΤΉΘΟΔα 
(Δοϊίου ἐπ Ατοδάϊα, ΥἹι. ἰν. 38-- 
40: «ἰὰ ἰῃ9 Τ,Δορἀδοιποηΐϑηβ 
ϑδαϊηδὺ ἀῃὴ0 ΤΏΘΌΔΩΒ, ΥἹἱ. ν. 
1-2ὅ 

Μαριϊηρυν, ΑὐΠμοπίαη. 1 ἰ. 10, 

ΒΙΒΓΘΟΙΆΠΝ, {Π6, ῬΘΟΡΪΟ ἰῃ Αοίοϊϊἷδ, 
ΥΙ 

Μδγαδηΐβδηβ, ἴηθ, ἰδ. οἱ Μασρϑδῃηδ, 
ζοσῃ ἰη ΕἸ15, ΠΙ. ἰἱ. 25, 80: 
ἘΠῚ: 16; Υ͂Ι. ν. 2; τη. ἶν. 14, 

μόδα σουηύγν ἰη ὌΝ 1. 1. 18. 
Μοάοβ, ἐπ, 1. ἰδ. 19 

Ἐ ρυρυοτ ἢ Ῥογβίδῃ, Ιν. 1. 28 
Μόομδ]ο ΑΤ ΤᾺ 6, Ἐπ οὗ Μορδᾶ- 

Ἰορο δ, οἱὺν ἴῃ Ατοδάϊβ, γπ. ν. ὅ 
Μορδγα, ᾿οἱον ἢ ἐπθ Ιβὐῃμιυβ οὗ 

Οοτίηΐῃ, 1. ἱ. 86, ἰϊ. 14 : π. ὶν. 1; 
ιν. ἱν. 18: ν. ἵν. 41-.-58. Μοβδτ- 
ἰδ 8, πο, τ. {|. 16, νἱ. 82. 
Μοσδτγίβ, ἔῃ αἰδβιυγοῦ, γν. ἱν. 18 : 
σι. ἱν. 96 

Μορὶ]ϑ, 1,δοραἀδοιηοηΐδῃ, 1. ἰν. 6 
Μοίάϊαβ, ᾿ασάδηϊΐδη, 1. ἱ. 14--928 
ὙΓΘΙΔΠΡΡΙΒ, ἘΠοάίδη, ΥΙ. ἰἰ. 8ὅ 
ΜοΙΔΠοΟΡυΒ, Αὐμοηΐδη, ΥἹ. ἐἰ. 2 
ὙΙΔη ΐι8, ΑὐΠθηΐδη, Ο56 οὗ {9 

ἘουΓ Ἡυπάτοα, π. ἢ. 46 
Μοῖοθδ, ἰόντ ἰῃ Ατοδαΐα, ΨΙΙ. 1. 28,29 
Μοϊοίυβ, Αἰποηίδη, Π. ἶν. 836 

ἜΘΙΟΡΙΒ, ὍΠ8 ὋΣ (ὴ9 ΤὨϊν δὲ 

Μοΐοῃ, δα πόρδην, γ. ἵν. 2-Ἴ, 19 
Μοῖοβ, ᾿θιδδα θαδὺ οἵ Τιδοοηΐα, ιν. 

. 7. Μοϊίδηβ, ῃο, 11. ἰἰ. 8,9 
ΜϑηΔΏΘΟΘΓΥ, Αἰμοηίδη βΘΏΘΓΑΙ, Σ . ἢ. 

16: π. Ἰ᾿ 16, 26 
ΜθηδβΟΙΒ, 1,ῳΔοραδοιοη δ, τ᾿ ἰϊ. 8 
ΜΘΏΘΟΙΘΒ, Αἰποηΐδη, 1. νἱὶ. 8 
Μοῃηθοζϑίθϑ, 8 δοιβδῃ, 1. Ἃ 
Μϑηοη, ΤΉΘΘΡ »Υ. ἰν. δὅ 
Μοβδθηθ. σβδοἱΐδὶ ᾽οἵὗ Μεβδοηία, ἀἰ8- 

ἐσοὺ ἰη ῬΘΙΟΡΟΏΏΘΒΊΒ, Υ. ὦ. 4; : 
ὙΠ}. Φ, 80. Ἰγ Ὁ, ΜοβδΘηΪΔΠΒ, 
ΤΡΡΕΥ͂Ϊ. . 88; γιι. ̓ . 29, ἰν. 57, 

Μοίαγταηο, οἱ ΤΗΣ 1 ΠΟΓΓΠΘΓΏ [.08ΌΟΒ, 
, 38 ; [Υ΄- νἱ 28. 

Ἐν ΒΟ Ε Άκει [ἢ6, Ι. νἱ. 18-18 ; 
1ν. νἱϊ!. 29 

Μή δξυ, πὰ ἐοαλποτα Ιοηΐβ, 
2, 7. 

ταις δ οὶ δ᾽ π. ἱ. 80 
Μιπάδγυβ, Ἰιδοθάἀδοιποηίδη Δα πι γαῖ, 

1. 1. 4.8, 1. 17 
Μιβαοϊαἰ 88, 1,δοοἀδοιηοηΐβδη ΘΡΠΟΥ, 

π. ἰἰϊ. 10 
ΜιΙίταθυβ, Ῥογβίδῃ ὕπηοοὶ Π. ἰ. 8 
Μιίγορθαῦθϑ, Ροσβίδῃ, 1. ἢ]. 12 
ΜΏΑΘΙΡΡυΒ, εἶλλοράαοπιοπίδα δ- 

Υ͂Ι. 
Μηοβοοῆυβ, ομθ οὗ πο ΤΗϊγΟΥ δἱ 

ΑὐΠΘΏΒ, 11. 111. 2 
Μποαι μοίδοα, ΟΠΘ ἿΝ 100 ΤΗηϊτὺν δ᾽ 
Αὐπθη8, Π. 

Μυμπίοῃία, ΠΝ τὰ 1Π60 Ῥίγαθυβ 
ῬΘΗΪΏΒΏ1]8, π. ἵν. 11, δῶ Ασύθσχηΐβ 
οὗ ΜυπίοΠΐα, π. ἵν. 1 

Μνυαάοῃ, ρα ΑΥταν ἩΡ ΜΡ «{ν. 90 
Μγυτΐὶπα, ἴον ἴῃ ΑΘο] 5, ΤΠ. ΠΡ θ6 
Μυβία, ρτονίηοθ ἰη ΠΟΙ ἢ- γϑδίθγῃ 

Αϑβϑἷδα ΟΥ,1. ἱν. 7. Μγπίδηβ, ἴθ, 
πι. 1. 18 ; τν. ἰ. 24 

Μνβκοῃ, Βυγδούβδη ΠΘΏΘΓΑΙ, 1.1. 29 
Μγεθηό, οὨϊοῦ οἱ οἵ ΓρθθοΒ, 1. 

νὶ. 16-: 838, νἱὶ. 29; Ι. 5: 
1. ν᾽}. 28. Μγεβονοράτο, 86, 
1. νἱ. 22 : τν΄ νὴ . 28 

Ναγιπδοίυτα, τηουηύδίη δᾶ ὕονα 
ἴῃ ΒΟ ΗΘΙΠ ΤΉ ΘΒΒΑΙν δὲ δ}. 8, 

Νδυραΐοδ, 1, δοδ  6 20 » ΠΙ. " ὃ 
Ν ΒΠῸ ΕἸΔπεὶ τ κε μοιποπίδη ΘΡὮΟΓ, 

Π. ἱν. 
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ΙΝΌΕΙΧ ΤΟ 

Νδιιο168, 1,δοϑἀδοιηοηίβδῃ, ΥἹἹΙ. ἱ. 41 
Ναδυρδοίυβ, οἷν ἰπ Δοίο!β, Ιν. νἱ. 14 
ΝδυΡ δ, ἴον 'ἰπ Ατρο ἑβ, Ἶν. υἱΐ. 6 
ΝΘΔΒΓΔῊΒ η6, ἰπῆ. οὗ ᾿Νοδπάσίαδ, 

ἴονγα ἰῃ ϑο!!β, π|. ᾿. 16 
Νοῖηθδ, οἱ ἴῃ Ἀγροῖίβ, ΙΓ. 11. 14, 

νἱ!. 8: γι!. ἰϊ. δ, ν. 6, 7 
ΝιΙοογδίυβ, Αἰ ποονμης π. . 39 
ΝΙοίαβ, Αἰμοηΐδὴ ρϑῆοσα πὰ 

βἰδίθβιηδῃ, Π. ἰἰΐ. 839 
ΝΙοοΟΙοο8, 1,8ορἀδοιῃοηΐϊδη 846- 

41, νυν. ἱ, 6, 7, 25, ἱν. 6ὅ 
ΝΙΘΟΡΠΘΙΊΙΒ.- ΑἴὮΘ ηἰδῇ, Ιν. νἱϊ!. 8 
Νίοοβίζαϊιβ, Αὐπϑηΐδη, ΠΝ] 6 
ἐτς νοτὺ οὗ ΧΡΑ φάη, . ᾿ὶ. 4, 

αι οἵ, 1 0. 19.14: Π᾿ 

Οὐ] ]υ8, 1,Δοοαϑοιηοηΐβῃ, Υ͂. ἵν. 22 ; 
ΥΙον. 38 

Οάδυμπι, πιυβῖο [411] δῦ Αὐἰῃθηβ, 11. 
ἐν. 9, 10, 24 

οΟ ἰδη8, 866 ΤΉτΔΟΪΔη5 
Θεπὶ δάδϑ, ᾿οἷὐν ἰῃ Αοασηδηΐδ, 1Υ. νὶ. 

Οθηοθ, Αὐμοηΐδη ζοσσοβθ, οἡ ὑἢθ 
Βοθούίαη Ὀογάοτγ, 1. νἱ!. 28 

τος ΟοΥ  ίδη ΤΟΣΣΘΒΒ, ΓΚ. ν. 
1 

Οθἔδθδῃβ, {Π6, ῬΘΟΙ]Ὲ ἴῃ ποιύῃογῃ 
Πτθοῦθι δοουΐ Μί. Οοΐδ, 1. ἱ1. 18 ; 
ἹΠπ.ν 

Οουπι, ον [ἢ πογύμογῃ 1,.8δοοηΐδ, 
σις Ὑ. 24, ῶδ. ΟΘ828, ἰδθ, ΥἹ. 
ν. 

ΟἸοηύπουβ, 1.δοοράδοιηοηῃίδη, ΥἹ. ν. 

ΟἸυσυϑ, Τογγοϑβ ἰῃ Αοἤδθδ, ΥἹΙ. ἱν.. 
17,18 

ΟΙνπὶρίβ, ΒΔΩΟΌΔΙΥ ἰῃ ΕΒ, βοαῦ 
οὗ {πῃ0 ΟἸντηρίο σ8Π|68, πι. ἰἰ. 
26 : 1Υ΄. ἰ. 40, νἱΐ. 2; ΤΠ. ἰἷν. 
14, ̓ 28. ΟἸντηρίδῃ, ΠΙ. Ἢ. 26, 81; 
ΥΙΙ. ἵν. 14, 28. ΟἸντορίο ΦΒΤΏΘΒ, 
ὙΙ. ἵν. 28. ΟἼΜΟΙ ἀν 
(ΟἸσΡ, 86), 1. 11. 1; π. 1}. 
ΥΙΙ 

ΟἸνηΐδβ, οἷν ἴῃ ΟΠδιοίαϊοθ, νυ. 
ἱϊ. 11-87, 111. 9, 20. ΟἸψ ΗΕ 88, 
ἰῃ6, ν. εἴ 18-.48. ΝΠ. 1-6, 18, 26, 
ἵν. δ4 

ΘΠΟΌΤΙν τηουηΐδίη ἐτ χὰ ὮΘΔΆΓ 
Οονίπίη, τι. ν. 6], 
16-49, ὦ. ὃ 

5οδ 

ΗΕΙΕΝΊΟΘΑ 

ΟἸΟΙΏΔΟΪΟΘ, ΟΠη6 οὗ [6 ΡΝ δῖ 
ΑὐΠΘΏΒ, 1 2 

Οβοχηροίεα,, 1,Δοραδοιηοπίδη ΘΡΠΟΥ, 

ΟἸΟΠΉ ΘΝ; 1,Δοθαδοιμοηΐβη ΘΡΠΟΥΣ, 

ΟΡυπίϊδη ΤΟ οτίβ, 86 Ἰωοοσίβ 
ΟΥΟΠΒΟΙΏΘΠΊΒ, οἷν ἱῃ Ατσοδαϊΐα, 

ν. 18: σον. 16, 17, 30. Οὐομο: 
τ ηἶΔΠ8, ὑπ ἰν. 86, 837; 
γΙν. τὶ, 18 

ΟΤΟΠΟΙΙΘΠΊΒ, οἱῦὺν ἴῃ Βοοροίΐα, 
ν. 17; ἵν. ἐπ. 16: νγν. ἭΝ 59. 
ΟΥΟΠοσηθηΐδηβ, {π0, 1ΠπΠ. ν. 6: 
1ν. ᾿ἰ. 17,11}. 16, 16, 18: ΤΠ: 1 

Οτγοιιϑ, οἷἐν ἴῃ αθοθα, ν. ἱν. 56. 
ΟΥ̓ΘΒΏΒ, {86, ν. ἦν. 57 

ΟτΟραΒ, ἴοι ἢ ἐδθ νογᾶδσβ. οἵ 
Αὐτϊοα δηὰ Βοθοίία, νυ. ἰἱν. 

ΟΥ̓ΒΙΌΡΙΙΒ, 1,Δοθἀδϑιηοηίδῃ, Ιν. εἰ 8 
Οἴχε; εἶπε οἵ- ῬΑΡΗΪδροπΐα, ιν. ἰ. 

Οζοϊΐδη 1,οοτίβ, 8δ6ε Ἰ,Οοτἷβ 

ῬΆΘΟΙ, Βίθδ ἰη Τγαΐα, 1Π. 

Ῥαραϑδθ, ἴοσῃ ἰπ ΤΏΘΒΒΑΙΥ, Ρν. ἷν. 

ἘᾺΙΔΟΘΆΠΙ ΒΕΙΙΤΩ; ἴον ἰη Αϑοϊίβ, 
ΠῚ. . 

Ῥα!]δηύϊμη, ον ἴῃ Ατγοδαϊΐα, ΥἹ. 
ν. 9. Ῥδ]Πδηδίδηβ, 06, ΥἹΙ. ν. ὅ 

ῬΑ]ΊΘηθ, νοϑύοση φῳθηΐηδυΐϊα οἵ 
ΟΠ διοϊάϊΐοο, ν. 11. 1ὅ 

ΞΟ ΒΠΠΩΟ, ᾿Αἰδοπίδη ἄθῃοσδαὶ, Υ. 

Ῥαηράθυτη, τηουηΐδὶη ἰῇ ὙΘΕΌΘΓΏ 
ΤΉΏΓΔΟΘ, Υ. ἰἱ. 17 

Ῥδηύδοϊοβ, ΠΕΣ ρθῶ ΘΡδὮοΟΤΓ, 
1. 111.1 : π| ἢ]. 1 

δαριακολία, πὰ ἰπ Βουίποση 
Αϑὶα Μίποσ, ἵν. 1. 2, 8. Ῥδρῆ]δ- 
ποηίβηβ, ,ἶμο, ΤΥ Ιν. ἱ. 2-28 

ῬΑτδ]08 Ἀξμρῃίαα βύδῖθ ὑγίγθηιθ. 
πι. ἰ. 28, 59 ΤΊ, ἢ, 14 

Ῥατα βία ἀῳ οὗ ῬΠΑΓΏΔΌΔΖΟΒ, ΙΥ 
0 

Ῥατίατα,. οἷν οὐ [8 Ῥτοροηζἴίε, ἡ 

ῬΆΓΟΒ, ΟἿΘ οὗ ἴῃς Ογοϊδάθδ, 1. ἶν. 11 
ῬΑιτ  βίδη8, [196, πῃ. οἵ Ῥαστηδβία, 

οἱὐν ἰηῃ Ατοδαϊὰ, ΤΨΙΙ. ἱ. 98 
ἘΡΒπΙδΡ ΤΌΣ; 1,Δοθάἀδϑοιηοηΐδη, ΙΓ. 

Υ 



,ς ἄοὃος 

ΙΝΌΕΧ ΤῸ ΗΕΙΙΕΝΙΘΑ 
Ἐπ δο υδο ον Οοὐππίδη, ΙΥ. ἰν. 4, 

Ῥαδὶρρίαδβ, Υδλλαη οηἶδῃ 86- 
ΓΔΕ Ἶ. 32. 13, 17 

Ῥα δε! αάδο, Ἵαὐοᾶϑθ 1,Δόθἀδθιηοηΐδῃ ΘΡὮΟΥΣ, 

Ῥαυβαηον, 1, δοθαδοιηοπίδῃ Κίης, 
ποι ᾿, Ἰοδᾶθρς ἴῃ Αἰμιοηίαῃ 

, Π. ἶν. 390-39: 
ἔδο᾽ ὨΘΌΔΩΗΒ, ΠΙ. ν. δ᾽ δε σου ἐπ 
δυτοηοά δηὰ δῇ ΟΧΙΪΘ, ΠΙ. ν. 28 : 

. 8 
Ρεϊβαῃοτ, Τδοδ Τ,δοθάδοιηομπίδη δαχηΐταὶ, 

ΠΙ. ἦν. 29; 1Υ-. ἢ]. 10-18 
ἘΕΙεΙμΠΟΣ, ᾿Αἰῃθηΐδη, Ι. ἵν. 19, 

ν 
Ῥοἑβίαβ, Αγαὶνθ ρβϑηῆθσαὶ, ὙΠ]. ἰ. 41 
Ῥείδοῃ, ΦὩΘ οἵ [8 Τηϊγὺν αὖ ΑἸΏΘΏΒ, 

ΙΙ 
Ῥο11Δ, οαρὶ ἐδ] οὗ Μδοθράοηῃηΐβ, Υυ. ἱϊ. 18 
ῬΘΙΘΏΘ, οἷν ἰπ Ασἤδθα, ψπι. ἱ. 18, 

1. 18, 20, ἰν. "δι ῬΘΙΙΘΠΘΔἢ5 (86, 
ΤΥ. ἢ. 20; γι. ν. 29: τη. ἰ. 16, 
16, ἢ. ». ἴδ, ἵν. Ὶ) 

ῬΘ]ΙΘΉΘ, οἷν ἴῃ ΤΑΡΌΔΙΒ, γΠ. ν. 9. 
ῬθΙ]θησβη, {Π|. 1]. 

ῬΘ1165 ΠΥ μα φα αα ἘΠῚ ἵν. ἰἰϊ. 28 
Ῥοϊορίᾷαβ, ΤΏΘΌΔΗ ἄθῃοΓΑὶ δηὰ 

αὐδίβϑιηδῃ, ΨΙΙ. ἱ. 88, 40 
Ῥεϊοροππθϑυβ, ὦ ΒΟ ΠΘΓΩ Ῥϑηΐηβυὶα 

οὗ ατθθοθ, . 17, 26, ν. 17; 

ΠπΙ. 1. 4, 
ν. 6, γιιν. 1. τ ροδο θα 
δϑίδη ἘΠΕ [ἴ}6,1. ἰ. 1-1|. ]. 
10; ὈΘΙΊΩΒ Οἵ ὈΘδ06 1. ἰϊ. 20 

Ῥοζοοῖθ ἵονσῃ ἐν Αεἶαιίο οοδϑὺ οἵ 
[89 Η6]165 ΠΣ μὰν 

ἘΘΣΡΟΙΘῊΒ ἰῃ Στὰ πιΙ. ἰ. 6 
Ῥοσὶ Ἀποὰ τ εὸ ΦΘΏΘΓΑΙ, 1. ν. “ὁ, 
τ πὰ νἱϊ. 2, 16, 21 

Ῥοτγίπέηβ οἷὖν οὔ {16 ῬΙΟΡΟΔΙΪΒ, 1. 
. 20. Ῥοσγίηηίδηβ, (86, 1. ἱ. φἹ 

Ῥογίοϑοὶ, ἐδθ, ἱπη. οὐ ὅπ ᾿ΡΥΣΑΠΗΝ 
ἰονηΒ, ὙἘῸ τὸ ἔτοο, Ὀυῦ ποὺ 

, ϑιρδγίδη οἱ] 268, 1. { 16; Π|. 
6; νι. ὶ. 88, 34. 1}. ὃ. Ἰν. 

890: ΥΙ. ἱ. 190, . 91-.85Ὁ.- ΨΙΙ. ἰἰ. 
2, ἶν. 27 

Ῥοχβίδηϑ, (η6,1. 1]. δ, 1 “ἐπ: ἰι. 1δ, 
ἵν. 10-25δ: Ιν. 1. γ. 1. 
8δ᾽:; ΥἹ, ἱ. 12; ΥΠ. Ἢ ἀπ :80 

Ῥμαθάσίδθβ, οὔθ οὗ {μ9 Τμτν αἱ 
ΑΥὉ6Ώ8, 1. 11}. 2 

Ῥηδηΐδδ ΉΤΑΝ ΦΘΠΘΓΑΆΙ, Υ͂. ἱ. 26 
Ῥμαῃοβίξιθηθα, Αἰμοηΐδῃ δθπθσαὶ, 

1. ν. 
τ ρΆας ̓ νωβ οι δενομεη δατηίΐταὶ, 

πη. τ, 12, 14. γι ν. 6; ΓΚἹἱ. ν. 
88 . 

ῬΠΔΥΠΔΌΔΖΙΒ, Ῥουβίδη βδύγαρ, δἱὰβ 
{}6 1,Δοραδλοιηοηπίδηβ ἰῃ [6 Ῥοῖον- 
ϑμοείῖνα Ὗασ, 1. 1. 6-31, ἰἱ. 16, 

.᾿ ἢ8 ἘΝ 

; 9-28, Ἷ. 
1--270, ἽΝ. 10-29- ἸΝ ὶ. 1-38: 3 
νἱοϊοχίουβ ἰῃ {Π|6 θαιε]6 οἵ Οπίάοβ, 
ἶν. ἰἰϊ. 10-12 ; Ὠἷβ Δύο ΣΙ ΒΌΘΟΘΒΑΘΒ, 
ΤΥ. Με χοιδ: αὖῦ Ὅ6 Ῥογβίδῃ 

ΡηΑτβαΐμα, ΠῚ ̓ πῃ ΤΉ ΘΒΒΑΙν, 18, οἱΐγ ΥΙ. 
1. Ἰν. 84. ῬΒΔΙΒΑΙ ΔΒ, {Π9, 
ΤΥ. δι᾽ 8,8; ΨψΙ. ἱ. 2-18 

ῬὨοδ, ἰονγῇ ἰπ᾿ ΕἸῚΆ, τ1|. 1ἱ. 80 
Ῥμοίάοη, Ὅη6 οἵὗἱἨ ἁ ἐδ Τηϊτιν αὖῦ 

ΑἰΏΘΏΒ, Π π. 11. 2 
Ῥμογβο, ἔουπι ἷῃ βουπογη Μοβοθηΐω, 

ῬὨθσδθδηβ, ἤμθ, ἰπῆ. οἵ ῬΏΘΓΒΘ, ' 
συγ ΤΉΏΘΒΒΑΙν, π. ἰἰΐ. 4: γι. 
ν 

ἘΠΠΡΡῦο, ΤὨΘΡδη Ῥοϊθιηδγοῇ, Υ. 

ῬμἢΠΐβουβ, Αγ άθῃΘ, ΥἹΙ. ἱ. 27 
ῬὨ1]111445, ΤὭΏΘΌΔῆ, Υ. ἰν. 2-8 
ῬἈΙΟοΙΘΒ, Αὐμοαίθῃ ἄθηοΓΆ), 1. νἱὶ. 
: π 

Ῥηϊοογαίοβ, Αὐποηΐβη, ΙΥ. ψΨΙ. 24 
Ῥηλιοογάοθ, Αὐμϑηΐβῃ, 1. ἰἰϊ. 18 
ῬΠΠαΒ, οἱἐν ἴῃ ἀχχυΐο, ΙΨ. ἵν. 15, 
νἱϊ. 8: Γγν. ἰ1. 8, 1]. 21-25 ; ΤΠ. 
ἱ. 18, Ἰ.. 1 δ ῬΗ]  βίδηβ, [86, 
τγ. ἰἰ, 16, ἷν. 15 ; οοογορὰ Ὦν (8 
Ἰν κἀκοίας ἰαάν᾽ γ. ἰἰ. 8-10; 
τοἀδυοσρα κἀῇ {Ὠθῖὴ, Υ. π|. 10-17, 
421-28 : ἴ6Β οὗ {δ ΤιΔοθᾶδ6- 
το ΔΉ, Υ͂Ι. ἷν. 9, 18, ν. 14,17, 
Μ} [Ποὲτ βάν δθὰ ὈΓΔΥΘΓΥ͂, 

ϊ. 1-28 : οοποϊυὰθ Ὥθδοθ 
τῶι [106 ΤὨΘΌΔΩΗΒ, ὙΠ. ἱν. 10, 11 
ει ἐκ ἰῃ Ἰοηΐδ, τ. {{ 1, 

ῬΠποοῖβ, ἀἰδύγίοις ἔῃ σϑηΐγαὶ ΟἼΘΘΟΘ, 
1Ππ΄ ν. 4: ΨΙ. ἱ. 1,ἷν. 27. ῬΠΟΟΙΔΗΒ, 
[ῃ6, δὖ Ὑ͵αῈ᾿ σἰτ ἐῃ6 ΤΉΘΌΔΏΒ, 
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1Π. ν. 858-21 ; 28}168 οὗ {πο 1,8Δ06- 

οὗ {6 
Ῥῃηοθῃηίοΐδη, 1Π. γ 1; ΄ν. “1 11 

ἘΘΟΘΠΙΘΙΝ, ΩΝ ἴῃ Ογίμοσα, ἵν. 

ἀφ τωμς αυξοα εδαρ του ΒΕ , [6 ρστοδίου, ὑσουΐποθ 
ΟΣ] Αβὶϑ Μίποσ, 1. ἷν. 1: 
[26 ΙΟΒ5ΟΣ, ὕγονίηοθ ἰῇ πογίδ- 
φοθίοσῃ Αδὶα Μίπῃοσ, ως ι. 1, 
ἐν. 12, 26, 29 : τγ.]. 

Ῥμηθιδ, ἀϊδίσίος Ἰὴ Α ς ΥΥΘΗ ΤΠ68- 
ΒΔΙΥ, Ἱν, ἰἰ. 9 

Ῥὴ Ἤ Αὐιοπίδη (οΓΌΓΟΒΒ, ΠΘᾺΣ [ἢ 
οθούϊδῃ Ὀοσάοργ, Π. ἱν. 2-12 

ῬΙΣΑΘΌΣΩ, ηἰηβ}]ϊδ Οἡ ποχίῃ- 
ὙΘϑύδ Βἰάθ οὗἨ (6 Ιβίμπηιβ οἵ 
Οοσπίῃ, ἵν. ν. 1-19 

Ῥίσδϑθυβ, ροτὺ οἵ ΑὐΠΘη8, 1. ᾿: 8ῦ, 
. 14, {} 29, ἵν. 12, 16, νἱ 86; 
ςἀι 2:98, ἰ. 8, 11 ἘΕὰ 

ἘΞ ν .ΟἿΥ. ΕἾ νυν. ἷ. 

ἘΠ18, ΥΙἹ. ἱν. 28. 29 
Ῥιβί άπ, ἐπ, [πΗ. 

πι.1. 18 
ῬΙιῖγαϑ, 1, δοθαδοιῃοηΐδῃ ΘΡΏὮΟΣ, 1. 

νί τ; . Π| 1. 10 
ἀσύμων, οἰΌν ἴῃ Βοθοίία, Υ-. ἰν. 10, 

γι. ἢ. δ; γτῇη. ἱὶ. 84. 
Τἰλι νὰ, (ῃο, ν. ἷν. 10: ΥἱἹ. 
1.1 

Ριοίβερ!α,. ὝΥ ὙΠΗΠΠ Τ᾿ ΘΡὮΟΣΥ, 

ἀν Αὐμθηΐδη ἔοβίϊνα!, 1. 

Ῥοάδῃθρχημβ, τ ΑΡθΙσΠΙΔη δὰ- 
ΤΗΪΓΑΙ], ΡΥ. νἱ}ἱ. 1 

ῬΟΔΔΏΘΙΠΙΒ, ΠΝ εΐδη, ν. 11. 18 
ῬοΟΙ] κα, ΤιΔοθαδοιηοηΐδῃ δΔάϊηΐϊγαὶ, 

ιν. νὴ]. 11. ν. ἰν. 61 
Σ Ὁ ὙΒΡΟΙΘΒΕ, ᾿Ιἰλοθἀδϑιηοηίδῃ, ψῃ. 

Ῥοϊγδηΐηθβ, ον πιῃίδη, 11|. ν. 1 
Ῥοϊγθίδάθβ, 1,δοϑαδϑιηομίαηῃ Θομὶ- 

τιβπάου, ν. 11. 20, 26 
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οἱ Ῥβἰάϊα, 

ἘΟΙΣΟΊΔΕΘΕΣ οὔθ οὗ ἴἢΠ6 ΤΗΐΓΙΥ αὐ 
ΑΤΘΏΒ, Π. ἰἢ. 2 

᾿ Ῥοϊγοματήσυ, 1,δορἀδοιοηίδη, Υ. 

ῬΟΪΨΟΒΆΣΤΗΙΒ φρτλτμοιι Ἢ ιν. ἢ}. 
ἘΟΙΥ ΘΟΒΉΙΗ, τ ἘΡΠΑΙΒΑΙ ἘΥς πὰ 

ν 
Ῥοϊγάοτυβ, Ῥἤογδθδη, ίασιϑ οἵ 

ΤΠΟΒΒΔΘΙΨ, ΥἹ. ἷν. 38, ̓ 84 
ῬΟΙΥΡΏσοΟη, ῬΠογϑοδῃ, ἴλσυβ οἵ 

ΤΏΘΒΒΔΙΥ, ΥἹ. ἵν. 838, 34 
Ῥοϊψίσορυβ, τυϑοστηβη ον οὗὐ τηοῖ- 

ΟΘΏΔΙΙΘΒ, ΥἹΟ ν. 11-]4 
Ῥοϊγχφηῦδ, ἐράδώβι δαχηἶΐγα), ν. 

Ῥοπίυβ, 86 ΒΙδοῖς 868, 1. “ ᾿ 
π. ἐϊ. 1; 1. νἱ. 27, 31; εἶς 

Ῥοροιάσι, τα 1ὺ. ΣῚ ΟΣ Ὁ 
νἱϊ. 4, δ. ΘΔΘΔΟΘΠΏΒ, ψι. ν. 80 

Βοξετηῖς, ΒΥΥΔΟΌΒΒΉ ΩΘΏΘΓΑΙ, 1. ἱ. 29 
Ῥοξίάβοα, οἰἐν ἴῃ Ὁδ)οίάϊοθ,. ν 

Ῥοϊζηΐδο, ΑΝ ας ἴῃ Βοθϑοίύἷα, Υ. ἷν. 61 
ῬΙΓΙΔΆΒ, ἰόν ἰπ βοιίῃογῃ ΤἬΉΏΘΕΒΘΑΙΥ, 

ιν. 1}. 9 
Ῥγαβίδο, ἴον ἰῃ 1ιδοοηΐβ, ΥἹΙ. ἔϊ. 

Ῥιαχίίδαβ, 1,.δοϑἀδοπιοηΐδὴ Ρρο]δ- 
ΤΩΔΙΟΉ, ΙΥ͂ «ἵν, 7-18, ν. 19 

Ἐτιξῦο, δεν ἴῃ Ιοηΐὰ, πΙ. ἰὶ. 17; 
. Ὑ]. 17 

Βε κεληε, (ον πίδη δά πιῖγαὶ, 1γ. 
υἱϊ. 11 

Ῥτοοὶοβ, ἀοβοθηάδηΐ οὐ Κίπρ 6- 
Γηδυδίυβ, 1Π. 1. 6 

ῬτΙΟΟΪ6Β, Ῥιδαῖα, γ. ἰἰ. 18 ; νἱ. 
νυν. 38: υπ.]. 

ῬΙΟΘΟΠΠΘΘΊΙΒ, μικηα ἴῃ {ἐπ Ῥτο- 
Ῥοηύϊβ, 1. " 8-20, 1. 1; 1Υ. 
νὴ . ϑό:ν Ε 

Ῥτοϊηοίῃθυβ, ΤΠ Θββαίδη, τ. 11. 86 
ῬΙοΟΠΟΠΒ, Τιλοϑἀδοιηοηίδῃ; γι. ἷν. 2 
Ῥτοϊοιηδομυ8, Αὐμοηΐδηῃ ΦΘΠΘΓΔΙ, 

1. ν. 16, νἱ. 80, 838, νἱ]. 1 
ῬΙΟΧΘΏΏΒ, ῬΘΙΙΘΠ6ϑη, ψΙΙ. 1]. 16 
ῬΓΟΧΘΏΊΙΒ, ΒΥΓΘΟΌΒΔΠ, 1. 1}. 18 
ῬΙΟΧΘΏΙΒ, Τοαθδῃ, ΥἹ. ν. ὁ, 7, 836 
Ῥγρεῖα, ζονῃ π᾿ Ἰοπία, ᾿. ἢ. 2. 

γρΘ 88, ἴΠ6 
Βυαν, οὐνή ἴῃ εὐ ν γῃΙ. ἰν. 16, 56. 
Ῥυ ίδηβ, {Π6, ὙΠ. Ἶν. 56 

ἘΠ πηος Αταῖνο, 1. 111. 18 
Ῥγι δῆ “ΑΠ165, ΥἹ. Ἶν. 99, 80 
ἘΥμοθόρῃμ, Αἰμοθηΐδη ἐθθοα, 11. 
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ἘΠΑΙΕΡΒΙΑΕ, Ἰιλοραδοιηοπίδη, 1. ἷ. 

ἘΠΑΙΠίη6Β, 
ΠΙ. ἰν. 18 

ΒΕΐυπι, ῥτοιηοηΐζοσν ἰη Αοίοϊΐδ, δὖὺ 
ἐΠ6 θηΐτδηοθ ἴο {0 Οονἠπθπιαη 
συϊέ, τν. νἱ. 14, νἱ!]. 1 

ΒΠΟάαΒ, ἰβαπὰ γρ ν ς οὗ Αϑ.. 
ΜΙίποΥ, 1. ἱ. 2, ν. 1, 19, νἱ. 8: 
Ππ. ἰ. 16, 17; τν. ΒΩ 20-80 ; 
γ. 1. 6, ὁ. Ἑὐιοάϊα ἔπ6, 1. ν᾿ 
10. ΕἾ ν. 1; [ἵν΄ ἀρ ἢ 90: ΥἹ. 

Ἐπορίθυπι, ὕοσσ οὐ Αδίδῦἑο οοδϑῦ 
οὗ 109 ἨσΙοθροηΐ, 1.1. 2 

Ῥαοσβίδη ὀοτῃσηδηᾶθ, 

βαιδπαίαῖα, Αἰμοηΐδη δἰδῦθ ἐγίγοπιθ, 

βαῖνον ἐππωὰ ΟΗ͂ τοβύθγσπ οοδϑὺ 
οὗ Αἴἰοα, 1Π. ἰϊ. θ. ϑαϊαιηίηΐδη, 

βαπῆοβ, ἰβαπὰ οἱ [6 Ἰοηΐδη οοδϑῦ, 
ΤΝ 1, ἷν. 8-.28, ν. ΤΗΣ νί, 

Σ 38. 'π. ἰ. 12, 16, 1. Ιν. 
Ὁ} ὧς, Βδτηΐβηβ, (δ, 1 . 258, 
29, νἱἱ. 8380 : τ ἢ ὃ, ἮΙ Θ᾽ 

βδιηοίησϑοθ ἰβ!απά. ου ἴῃ ΤὭγδοΐδη 
οοδϑύ, ν. ἱ. 7 

ΒΡΓΟΊΕ; αὐταὶ οὗ 1,γάϊΐα, 1. 1. 9, 10, 
1; ΠῚ ΠΙ. 11. 11, ἰν. 98: ΤΥ. ἰ. 97, 

νίη. 2]. βαταΐδῃ, ΠΙ. ἰν. 21 
ϑαΐγτυθ, οὔθ οἵ ἐμοὸ Εἴονθη αἱ 

Αἴμθηβ, 11. 1}. 6δ4-ὅ56 
ὧν ΝΣ ἰπ ὑμ6 Ἰτοδά, ἘΠῚ '. 
Ἢ δ-8. ΟΟΡΒίΔηΒ, [86, ΠῚ . 1. 

ΒΟ Ηἰἀξίαμο 106, ἰπῆ. οὗ βο 108, 
ἴον ἴῃ Υ͂Ι. ν. 2 

ΒοϊΪΟΏΒΘΔΏΒ, {μ6, ἰ2}. ̓οἵ ϑοίοῃθ, οἱΐν 
ἴῃ Ομδιοίαϊοθ, Π. ἰΐἱ. 8 

Βοιγι 8, αἰδίσίοῦ ἰῃὰ ουύθοση 1,8- 
οοπΐᾳ, ΥἹ. ν. 24, 2ὅ : ΥΠ. ἱν. 21]. 
Βοί γι ΔηΒ, 86, ψ. ἢ. ὃς, ἷν. δ2, 58 

ΒοοΟΙυΒ, ἴον ἰῃ ᾿Βοβοίία, ν. ἵν. 40 
ΒΟΟΡδΒ, ΤὨΘββαίδη, ΥἹ. Ἰ. 19 
Βοούμυβββθδηβ, ῃ6, πῃ. οὐ Βοοῦύ8β8, 

οἱΐν ἰῃ ΤΉΘΒΒΑΙΥ͂ 1ν. 111. 8 
ΒΟΨΤΟΒ, ἰϑδηά κψαυ λέξη οἷ ἙυΡοθϑ, 
᾿ν. νἱ ἢ]. 15: γ. ἰ. 81 

Βογί 68, ;(ϑοβϑδϑιηοπίϑῃ, ΠΙ ἷν. “ 
βθπυδ, Ογθθὶς ΟἿΌΣ ἴῃ ΠΡᾺΡ 

87. ϑϑ!πυπείποβ, π6. 1. ἢ. ὁ, πο: 

86114818, ν ΒΕ ἰῃ Τ,δοοηΐδ, Π. 11. 18, 
10; Τί. ν. 27: ΥἹΙ. ἱν. ἾΣ 

Βοϊγπιοτία, Υ ὈὨ [δθ Ῥτοροῃία, 
᾿ το, ΗΜ. 1 . ΒΟΙΨΙΟΣίΔηΒ, 116, 

τ 
ϑοβύυβ, οἷν ἰῇ 6 ΤὨτγδοίδη 

με άλν πε τι 1. ἱ. Ἷ, 11, 86, ᾿ἰ. 18: 
π. 1. 20, 28 ; 1γ. . 3-6᾽ 

βουΐμοβ, ἘΠῚ οὗ Ὧδδ Οἀγγνβίδῃβ, 
1. ᾿ς ῷ, 1ν. υἱ}]. 2 

ΒΊΟΝ ἌΝ ν. 21; σι. ἢ. 9. 
ΤΉΝ (86, π. ἢ. 24 

Βἰόγοι, οἱἐγ ἰῃ ποσίδοσῃ Ῥϑίοροι- 
ὨΘΒΌΒ, ΠΟᾺΣ ΟΟΥΠ Ιν. ἰἰ. 14, 
ἵν. 1-18, ν. 12, 19; ΨΙΙ. ἱ, 14, 

ψΙ. ἵν. ΤΉΝ Ὑπ. ἰ. 29 ": Τ 90, 

τἸηίῃ, ἵν. ἱν. 18, νυν. 19 
ΒΕΥΡΗΕ, ᾿δἰοκηϑηθ ἌΝ Θοσον 45, 

ΒοΟΙο1 4685, 1,ϑδοοαἀδοτηοπίδη, 1. ἷν. 19 
ΒΟΟΘΙα, ̓ Αἰδϑηίδη ῬὨΙΟΒΟΡΙΘΣ, 1. 

ν 
παρ θθῖδε, ΟΘ οὗ 0 ΤΗηΐϊτὺν δἱ 

{ΏΘη8, 1]. ἰἰϊ. 2 
ΒΟΡἢΓΟΠ ΒΟῚΒ Αὐμποηΐδῃ, 1. νἱΐ. 15 
ΒΟΒΈΓΛΊΘΣΩ, ἐπακὲ βῥμαμ 8 ΘΏΒΟΥ, 

10 
ϑραγίδα, 1. ἱ. 82, 1ἰ. 1, νὶ. 82; Π. 

ἢἰϊ. 1; γ. Ηἶ, 10, ἰν. 82, 38: 
ΥΨΙΙ. ;. 28, 82, ἰἰ. 8, ν. 9. 5:6 αἷξὸ 
1ιλοράκοτδοι, Βραγιδίδο, ἴῃ6, ΠΙ 

ἘΣ ΟΣ τν. ἰἰ]. φ 5 - Υ. ἱ, 
τὰ δε 80: ΥἹ, ἵν. 16, 
ν. δ τρ8᾽. τὸν Ἵ. 9δ, ἷἱν. 19, δ7' 
γν. 10, 11. 866 αἰ50 1,Δοθᾶδ6- 
ΤΩΟΠἾΔΠΒ 

ΠΡΕΠΌΙΩ, οἷν ἰῃ ΟὨδδιοίάϊοθ, Υ. 

ϑρῃδαίδο, ἰβδηβ οὐ 0 οοδϑὺ οἵ 
Μαοββθηΐα, γι. ᾿ἰ. 81 

ϑρῃοάσίαβ, 1,δοραἀδθιηοηΐδη ΦΌΥΘΟΣ- 
ΠΟΙ δὖ ᾿ΤὨΘΒΡίδθ, Υ. ἰν. 1ὅ.--84, 
θ8 . ΥἹ. ἱν. 14 

βρι μτι αίοο, Ῥοσβίδῃ, ΠΙ. ἰν. 10; 

Ββίαχοβ, Ῥοσγβίϑῃ, 1. 1ϊ. ὅ 
ἜΜΒΉΡΝΝ, Το ρθϑῃ, ΥἹ. ἰν. 18, γν. 

θ6-10,8 
Βιοίγία, Αἰτὶς ἄθχη6, ΓΚ. νἱϊ!. 20 
ΒΓΠΘΗΘΊΔΊΒ, Τ,Δοδἀδϑιηοηΐδῃ ζονογ- 

ΠΟΓ, 11. εἰ. 2 
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Βίταζοϊδδβ, ΕἸ]θδη, ΥἹ11. ἱν. 1δ, 81 
ΒΘΑΡΙ; ΟΔΡΙΔ1] οἱ Αοδγηδηΐδ, [ἹΥ. 

Βισοτη οί 68, Αὐἰμεπίδη, σι. 11. 2 
ἘΠΌΡΊΑΝ, Ῥουβίδῃ βδίγαρ, ἵν. νἱῇ!ἱ. 

Βυντ μα ίδη, {π6, ἰηἢ. οὐὁ βίγψιω- 
8, ον Ατοδαΐδ, ΥἹἹ. 

δυρίυτα, βουΐῃογ ῬΓΟΙΠΟΏΓΟΥΝ οὗ 
Αὐὔἰοδ, ν. 1. 28 

ΒγΘΠΠΘΒΙΒ, Γυ] ον οὗ ΟἸ]Π οἷα, 1Π. 1. 1 
ϑγγδουθο, ΟὝσθοῖκ ΟἿΌΥ ἴῃ Βἰοὶϊν, 1. 

ἷ. 99, 81, |. 18. ν. ἱ. 26, 28; 
ΥἹΙ. 11. 86 : ὙἹἱ!]. ]. ΠᾺ ΒΥΓΘΟΊΒΒΏΒ, 
(ῃ6, 1. ἱ. 18-31, Π|. 8-14 ; π. ἰ]. 
φ4. ἢ. δ᾽; τ΄. ἰ. 2, ἰν. 1,,ν. 14; 
ΡΥ. ἷν. δ8 

ὙΔΏΒΩΤΙΑ, οἱΐν ἰῃ Βοθοίία, Υ. ἷἱν. 49. 
ΤΑΏΔΩΤΔΟΔΏΒ, ἴΠ6, Υ. ἱν. 49 

Τοροδ, οἰὐν ἴῃ Ατοδάϊΐα, 1Π. ν. 25 ; 
ΨΙ. ν. 9, 16, 16; Υἱϊ. ἰν. 86, 88, 
890, ν. 7, 14, 21: τηυβίοης 
ῬΪδοθ οἵ ἰ,δοοἀδοτηοπίδῃ ΔΙΤΩΐο6Β, 
1π.ν.7.; Υ.1. 88, ἱν. 87. ΤορΘΔΏΒ, 
16, 411168 οὗἩ [6 ΔΟΘαΔΘΙΙΟΠΙ8ΠΒ, 
ΙΓ. 18, 19, 21 ; γι. ἷν. 18 ; 
δοῖδνα ἰπ Ἰοσιηίης ὑπ6 Ατγοδάϊΐδῃ 
Ι1ϑᾶρυθ, ΥἹ. ν. 6δ-θ : δὖ γὰγ νἱΐῇ 
Ἢἢ8 ἸΤιοθαλοιηοηΐδηβ, ΥἹ. ν΄. 
10-21 : ΥἹἱ. ν. 24, 86. 411165 οἵ 
[8ὴ0 ὙδΘΌΔΠ8 δαδίπδι {106 1,406- 
ἀδϑιηοηΐδηϑ, ΥΠ. ν. ὅ, 8 

Τοϊουξία8β, 1,δοοαδοιηοηΐδη δαχηΐγα] 
Δηα φϑησγδαὶ, ΙΡ. ἰν. 19, υἱῖϊϊδ. 11, 
238-28. ν. ἱ. 2-18, 1. 87-43, 
ιΠ.8-6 

ΤΘΤΏΏΙΒ, ἴον ἰῃ ΑΘ0] 8, ΤΥ. ΥἹΣΪ. ὅ 
Τοϑηθδ, ἤοννη ΠΘΔΓΡ ΟΟΥ ἴῃ, ΙΝ. ἱν. 19 
Τοπράοβ, ἰβδηὰ οἱ ῃ0 Αὀοϊΐδῃ 

ὉΟππι, ν. 1. 6. Τοποαίΐίδηβ, {Π6, 
ν. ἰ.Ψ 

Του ηγδηΐδ, ἴον ἰῃ Α.60]115, π|. ἰ. 6 
ἘΠΉΡΠΙΕΘ, ζογύγθθβ ἴῃ Ἐ)15, σιϊ. ἰν. 

ΤΒδιηηογίδ, ἰοσῃ ἴῃ Μοαϊΐα, Π|. ἱ. 18 
ΤΉ ΔΞΟΒ, ἰΒ]δηα ἰῇ πογίπογη ἀθρθϑδῃ, 

1.1. 12, 82, ἰν.9; ν.ἱἰ. 7 
ΤΏΘΡΟ, ἴοψη ἴῃ ὑπ6 Ττοδά, [ν. ἱ. 41 
ΤΏΘΡΘ8, ομϊοῦ οἱΐν οἱ Βοροίϊβ, 11. 

ἷν. 1, 2: π|.ν. 1, 8; ν. 1ἰ. 25- 
27, ἵν. 1-68ς ΥἹἱ. ἰ|. 2, 11, ἱν. 
7. γῇ. 1. 830. 40.1.6 ἶν. 6-30, 
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Υ. 4. ΤΏΘΌΔΩΗΒ, Π69, 1. νἱΐ. 28 -: 
ὑγσὸ [ῃ6 ἀρείσυοϊίοη οὐ ΑἰΏΘΏ8, 
Π. ἰἰ. 19 : ἰηποὶῦθ ἯΑΣ δαδαϊπδῦ (19 
1,ΔΟΘαΑΘιηἶδηβ, 1Π. ν. 383-16." 
νἱοϊοτίουβ δ Ηδιατίυβ, ΠῚῚ ν. 

. ἢ. 956-86: τχο- 
οονοχθά, Υ. ἵν. 1-12 ; αὖ ψὰσ υὐἱ ι 
{ὴῃ60 1,Δοραδοιηοηΐίβηβ, Υ. ἱν. 13- 
ὅθ. δϑϑίβίθα Ὁν. ἴη6 Αἰῃοηΐδησ, 
γ. ἰν. 84 δ4, 89, 68 : βυῤρ᾽ικχεαῦθο 
[δ Βοθοξίδῃ οἰθοβ, ν. ἰν. 46, 68 - 
ΙΔ ΚΘ ὙᾺΓ ὉΡΟῚ ἴδ ῬὨοοίδηβ, ΥἹ. 
ἱ. 1, ΠΠ|. 1; οχοιυάοα ἕτοιμα δὴ 
Ῥοδοα οὗ 8371 Β.0., ΥἹ. ἰἰϊ. 18-290 : 
ἀοίοαῦ 006 1,8οραβδϑιηοηΐδηβ δὖ 
Ἰϑυοῖχα, ΥἹ. ἰν. 1-1ὅ ; δἱὰ [6 
Ατοδαϊίδηβ δηὰ ἰηνδάθ 1,δοοηΐδ, 
ΥΙἜ. ν. 22-ὃ2 - {ποὶν βοοοηὰ ἰῃ- 
ναβίοῃ οἵ Ῥροἰοροῃμθβιβ, ὙΠ. ἱ. 
165-22. {Π6Ὶ ηρροίταίίοηβ νι 
706 Ῥογβίδη Κίηρ, ΥἹι. ἱ. 838-40: 
μι ὙΠ ΟΝ οἱ ΤΕ “ὐωλμὰ 
γΠΠ.]. ; 8δ0ᾳ Θ Βα ῦβ 
οἵ Ευρῆτοι, ὙΠ. ἰἰ. 4-12 : 
ατϑυῦ ρῬροδὸθ ἤο ῃ6 Οογίπἰηίδηβ, 
γΙ1. ἷν. 6-10; ἰουτίἢ ἱηνββίομ 
οὗ ῬΘ]ΟΡΟΠΉΘΒΊΒ, ΥΠ. ἱν. 8384-ν.6: 
Ποὶγ 411165, ΥΙ1. ν. 4, δ; ἰηνδὰθ 
1,δοοηΐβ Δηὰ δ7ῖ6 νἱοίοχίουβ ἰῃ 16 
Ὀδί.]6 οἱ Μδηζίηθϑ, ΥἹἱῖ. ν. 6--25 

ΤὨθΘηγίβίοσθηρβ, ϑνσδοιβδη, 1Π. ἱ. 2 
ἘΠΘοΟρβΘΏΘΒ, οὐ οὗ (ῃ)6 ΤῊΗΪΓΟΥ αὐ 

ΑὉΏΘ6Ώ8, 1. [1]. 18 ; π. 1. 2 
ΦΉΡΟΒΗΙΣ, Οοη6 οὗ (6 Τηΐτν δὖ 

Αἰδοηβ, Π. ᾿ἰ 
ΤὨΘΟΡΟΙΏΡυΒ, ΜΙ|οβίδη, Π. ἰἱ. 80 
ΤὨθγϑιθηθθ, Αἰἢ6 ὥθΠΘΓΔΙ, 

Ἰαΐϑυ οὔθ οἱ πὸ Τηϊΐσὺν, 1. ἱ. 12, 
29, νἱ. 836, νἱἱ. 4-81; π. 1]. 
16-22, |ἰϊ. 2-.-55, ἱν. 1 

ΤΟΥ ΔΟἢΊ5, Τ1,Δοραδοιηοηΐδη 
ΒΟΥΘΕΠΟΣ οὗ Μοίμντημηδ, ΙΥ-. Υυἱ δ. 

ΤΠΟΓΙΊΟΡΥΪΔΘ, Ῥᾶ88 δὖῦ ὅθ ποδὰ οἵ 
Π6 Μαϊίδη αυΐ, ΥΙ. ν. 48 

ΤὨΘγβδηᾶθῦ, Ιοηΐδὴ δι θ- ΙΑΨΟΥ. 
1ν. νἱϊἱ. 18,19 

ΤΠΟΒΙΠΟΒΠΌΓΙΑ; ΤΠΟΌδη ἰοβίϊναὶ, ΨΥ. 
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ἜΠοδρίδθ, οἷν ἴῃ Βοθοίξδβ, Υ. ἰν. 
10-δδ ; γι. 111. δ. ΤΏ68 » δα, 
:ν. ἰἰ. 50: Υ. ἱν. δ: ΥἹ. 
ΠΗ 1, ἰν. 4, 10 

αἀἰϊδίχϊοῦ ἰῃὰ ποχίδοσῃ 

. 8-8: Υ΄ 1. 9; Υἱ. ἱ. 
3-18, ἰν. 28-3δ, ν. 1, 80; γι. 

εοὺ Αἴῆθη5 (“16 
"), ΟΕ Δ αηοὰ, 

ὍΠοΙΡ σῦ]θ, 11. 

::. 16-86. ὑμοὶρ 
ὌΨΡ ΤὨΓΑΒΥΌΪΌΒ 

2-22ϑ.3 αἀθροβϑθᾶ, Ππ. ἶν. 28; 

18, 98 
Ὑμοτίσυ, ἴον ἴῃ βΒουίδασῃ Αἰἰίοα, 

Σ. Φ 

ΤΏΤΔΟΘ, ΟΟἸΛΟΕΥ ποσί οὗὐ 86 
Αορϑδὴ δηὰ Ῥχυοροηῦίβ, 1. 11]. 10, 
17, ἵν. 9; τ΄. ἰϊ. δ; |. 11. 9; 
᾿Υ. νι. ὁ: τ΄ 1. 26, "1. 12, 24. 
ΤὨγδοΐίδηδ, ἴῃθ, ΙΠ. ἰΐ 10; 
γ. 11. 17. 806 
(ΤὨγδοίδηβ), δέ6 ΒΒ  Ὠγηΐα (Βιϊων- 
Ὡ18Δη8). Οαγγβϑίδη ΤΟΙ ΗΒ, ὑπΠ6, 
ΙΠ. 11. 2, δ τ. 2 

ὑπὸ, ΤὨτγδοίδη Βαυδῖθ, ἴῃ 
Βυσϑδηίζίυτη, 1. 11. 90 

ΤὨγαδοηΐαδϑ, ΕἸ θδη, Υ͂Ἱ1. ἷν. 1 
ΤΉΓΑΘνθυΪυ5, οἵ Οοἰγύπβ, Αἰδοπίδη 

ὥθηΘΓΑΙ, Υ. 1. 96 
ΤΉ Γασυυΐυβ, οὐ βιύεϊτία, Αἰμϑηίδη 

ΘΏΘΣΑΙ δηὰ βἰδύθβπίδῃ, 1. ἱ. 12, 
ν. 9: σΘἤοΟΒβΘη ΖΘΏΘΓΆΙ, 1. ἷν. 10: 
αὺ ῬΏΟΟΔΘΒ,1. ν. 11 : 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 1, 

ΗΕΙΓΕΈΝΙΟΑ 

8 ; ΤΟΡΌΪΒΟΒ Αασΐδ, :. 1. 833, 84; 
ἴῃ σοιμηηδηὰ ἰὼ Αβὶα Μίπου, 1. 
11.1-17,.}. 6 ; τοῦσζηδβ ἴο ΑἸΠΘΏΝ, 
Ι. ἵν. 10: οὔοδθθῃ 2ΖΘΠΘΙΔΙ, 1. ν. 
16 Ἔ δῦ ΑΥΩΙΏΌΝΑΘ, 1. νἱ. 80, νυἱὶ. 
2,2 

ΤὨγαυδίῃαδβ, ὕονσι ἰῃ ἘΠῚ8, γα. ἷν. 14 
ΤΆτΙο, Αἰδιο ἄθπηθ, ὭΘᾺΣ ΕἸΘυδΙ8, 

Υν. Ψ. 

ΤὨυτίδη, οὗ ὙΠυσὶΐ, ΟἼΘοΚ εἰΐν ἰὼ 
ΤΌΔΙΥ, 1. ν. 

ΤΉ γατηΐα, ζοτίσοαϑ Ὀθύτγοθῃ Βίσγοη 
δηὰ ῬὨΏ]υ5, ΥἹΙἝ. 11. 1, 28, ἰν. 1,11 

ΤΕΥ ΠΠΟΌΠΑΣΟ; Αὐδοηΐδη ἀϑμοχαί, .. 

ΤὨνείδηβ, ῃ6, ἱπἢ. οἱ ΤὨγνχίυ τ, 
ἴον ἰῃ Αοδγηδηΐα, ΥἹ. ἰἱ. 87 

ΤΊ ΤΔΠ6Β, Ῥογβίδῃ, ᾿Υ. Υἱἱ. 21 
Αὐἰδοηΐβδη 

Ἡπιροαύοθ, ΤιΔοθἀδοιηοηίδη, ΥὯΙ. 

Τἰχηοογαῖοϑθ, Βποάίΐδη, [π΄ ν. 1 
ΤΙΡΙθοταῖοα, ΒΥΓΒΟΊΒΔΗ ΟΟΓΩΙΔΠΘΣ, 

ΥΠ. ἷἱν. 
ΤΙ οί, Οοσίηὐῃίδη, π|. ν. 1 

ιν. ἰἰ. 11 
ΤΙΟΤΔοῆυΒ, Αὐποηΐδῃ ὀΌΙ- 

ΤΩΒΏΘΟΓ, ΤΙΣ. ἱ. 41 
ΤΠοΐηθυβ, ΑὐΠθηΐδηὴ ΦΘΠΘΓΔΙ, Υ. 

ἵν. 658-6ὁ . γι. ἢ. 2, 8, 
Τιτίθαζιβ, Ῥογβίδη βδίταρ, 1γ. υἱ. 

15.-17; γ. 1. 6, 258-30 
ὙΠΕΘΓΆΘΙΕ ΠΕ. 1 Δοοαδοιμοηΐδη, Π|. 

ΤΊΒΙ ῬΡΏΟΠΤΙΒ, εν» οὗ ΤΉ ΘΒΒΔΙν, ΥἹ. 

Τιλοθἀδοιδοηίδη, ΙΠ. 1. 6, 9, 
11. 12,..90, ἷν. 1-24 ; υυὐύ ἴο ἀθαίδι, 
ΠΙ. ἰν. 26 

ΤΠ γαυδίοθ, Ῥοσβίδη βαίσζα, 1Π. ἷν. 
25, 26, γ. 1 

ῬΙοπλο πώ, 1,Δοθαδοιηοηΐδη, Υ. 
«ὦ, 

ΤόΤ͵ΟΏΘ, οἷν ἴῃ ΟΠ ΔΙοἰά]106, Υ. 111. 18. 
ΤΟΓΟΏΔΘΔΠΗΒ, {δ6, Π. 1. 4 

τὶ οἷα, ἰδο, 
Ἡδζδοϊοία 

Ὑ1Δ]1198, ΟἱἿΥ ἴῃ Οαγία, 1. 11. 19 

513 

866 

11, 
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ΤΥΪΟΔΙΔΏΏΣΣ τοουηίδὶῃ δηὰ ἰογίσοϑα 
ἈΘΑΣ Ῥηΐυθ, γὙπ. [. 1-18, ἵν. 

τῇ 168, 1:6, ἰπῆ.. οἱ ΤΡ Ἀγ "8 
Ἰπονμαοϑ, ἐμ ἃ πὶ. ἰϊ. 30. ν᾽ 
1.16: γνχυ ν. ὃ: υὙπ.ἱ. 26 

τι ρ οοίωυξ, Αἴας ὮΘΓΟ, ΥἹ. ἰἰϊ. 6 
Ττιρσταῖα, ἸΟΟΔΙΥ ἰὰ Αοαίμβ, Υ. ἱ. 

προ ῦπ; οἷν ἴῃ ΑΓΩΟ]18, ΥἹ. ἰὶ. 8. 
ΤΙΟΘΣΖΘηΪΔΏΒ ιν. 11. 16: 
γι. ἰἰ. 2 

ΤΊΤΟΥ, δηοϊθηῦ οἰ ν ἘΔΕΓ {Π9 Η[61168- 
Ῥοῃῦ, ΙΠ. ἰν. 8 4 

Τγάουε τα τοίδη ὑβεμυ τ. 1. 
8, οὁ 

τγαἀλείδοο, Οδδίος δηὰ Ροϊὶυ- 

3 

ΗΕΠῚΈΝΙΟΑ 

514 

ἀούοοβ, ρυΐϊαύϊνο 8δοὴ8 οὗ ΤΡνῆ- 
ἀδγζοιβ, ΥἹ. ν. 81. θὲ αἷδο 
Ὁϊοδουτχὶ 

ΣΧοιΐαϑ, Ἐ]Θ8Ώ, ΠΠ. ἰϊ. 27 
ΧΘΏΟΟΙΘΒ Τ1,Δοθαδοεωοηίδῃ, 111. ἵν. 30 
ΧΟΣΧΟΒ, Ῥοτβίδῃ κίηκ, ". 1. 8 

Ζδογηΐίῃυβ, ἰβ]δη ἃ σψοβὺ οὗ Ῥϑὶοροῦ- 
Ὠ6908, ΥἹ. ἰἱ. 8. ΖΔογη δ ; 
γι. ἱ1. 2, 8 

ΖΘιηΐδβ, Ὀασάδηϊΐδη, ΠΙ|. ἱ. 10 
ΠΤ ἊΕὶ 391 ; Υἱ. ἷν. 8ὅ 
Ζουχίρρυε, ΤιΔοθἀδθιμοὨδῃ ορδοσ, 

προλ ΟΥ̓ ὑνερουρο ἐἘῸΝ ΟἹ οδίθσο 
ᾧ οἱ Αἴἰοα, γ. ἱ. 9 
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5ΤΑΝΕΟΚΌ υΝΙΝΕΚΘΙΤΥ ΓΙΒΚΑΑΚΙΕΘ 

σΤ]ΆΝΕΟΚΌ, ΓΑΙΙΡΕΟΚΝΙΑ 94305-6004 
[650] 723-149 

σγποίγο θϑουϊπια !. ς᾽! απίογα. θαυ 

ΑἸΙ θοοΚ5 αγθ 53υ87θε! ἴο γϑςα!!. 

ΌΑΤΕ ὈὺὲῈ 
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Δὰν 
ΓΕΥΓΙΣΣΝ ΤῊ - 

Ἴ ἽδΣ ΔΉ μα ν] “"ν 3 5 Ἶ 

ΛΟ ΠΕ δι 
» ἜΗΝ .- Ν᾿ ᾿. Ι Β ἾΝ [Ὁ 

γ᾿ πα ξι ον 

β Ἐ ἡ πρὶ 
- τ, 1 Ἵ; : ἰ 

᾿ ᾿ :- ἮΣ 
β Ν ᾿ ξ “Ὧν ΨΩ Ἦ γῦ: ᾿ ι ΣΥΝ Ὃ ε Ἧι: ΠΡΝ, 3 

4... ἦ 
δὲ 

ἷ Ν Ἱ τι, ΩΝ ἀπθανι, ΠΝ ἡ ἼΠ: 
ὑ ξ ᾿ τ ]ς ΓΙ ἐκμ8.. ἃ ΠΛΤΕΝ ἣν 

ΐ τῆρὴ ὑπ ̓- ̓  διϑι ἐΡῊΣ ἮΝ τ Ἂν ΙΝ ΠΑΝ ἘΠ ἡπὸ β τι Πνὴ 

᾿ ἘΠ ΟἿ δ... 

ὧ Ὁ ἦν ἥν δ ὶ ἍΝ ΤῊ ἢ Ἡνῆην ᾿ μ᾿ ᾿ ἣϊ 
ΡΜ ἢ ἐδ ἢ ὙΠΌΙΝῚ ἼΝ Ὄ" 

᾿ κτ ΒΝ τἰὐμ Ἷ ἡ ͵ ΩΣ { ο 

τὴ 
ΤΉΝ 
ἘΔΗΠ 

τ ΠῚ ̓  

ὯΝ Ὁ} Π [η ἡ 

᾿". ̓ 
" 


